آيين نامو آموزشي دوره ىاي كارداني  ،كارشناسي پيوستو و كارشناسي ناپيوستو
آييٓ ٔبِٗ آِٛؾني ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ،وبؼنٕبقي پيٛقتٗ  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ
ًِٛة ثيكت ٚنهّيٓ خٍكٗ نٛؼاي ػبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي ػٍ َٛپؿنىي
ِٛؼش 3232/2/32

تؼبؼيف
تؼبؼيف ؾيؽ ظؼ آييٓ ٔبِٗ ٘بي وٍيٗ ِمبطغ ِطتٍف تسًيٍي ثٗ يٛؼت يىكبْ پػيؽفتٗ نعٖ  ٚزكت ِمطغ ِؽثٛط ِٛؼظ
اقتٕبظ ِي ثبنع  ٚخؿء اليٕفه آييٓ ٔبِٗ ٘ب ثٛظٖ ٘ٚؽ ٔٛع تغييؽ  ٚتفكيؽ ِغبيؽ ثب آْ ِدبؾ ٔيكت.
ظأهگبٖ ػٍ َٛپؿنىي:
ِٛقكٗ اي اقت آِٛؾني ،پژ٘ٚهي  ٚضعِبتي وٗ ػال ٖٚثؽ ٚظيفٗ ايٍي ضٛظ وٗ تؽثيت ٔيؽٚي أكبٔي ظؼ ؼظٖ
٘بي ِطتٍف گؽ ٖٚپؿنىي اقت ،ثٗ أدبَ آِٛؾل ،پژ٘ٚم  ٚاؼائٗ ضعِبت ثٙعانتي  ٚظؼِبٔي پؽظاضتٗ  ٚظؼ ايٓ اِٛؼ
ثٗ ػٕٛاْ ِؽوؿ ٔٙبيي اؼخبع ػًّ ِي ّٔبيع٘ .ؽ ظأهگبٖ ػٍ َٛپؿنىي اؾ ظأهىعٖ پؿنىي  ٚزعالً ظ ٚظأهىعٖ
ظيگؽ تهىيً ِي نٛظ.
ظأهىعٖ ػٍ َٛپؿنىي:
ظأهىعٖ ػٍ َٛپؿنىي ِٛقكٗ آِٛؾني ،پژ٘ٚهي  ٚضعِبتي ِكتمٍي اقت وٗ ػال ٖٚثؽ ٚظيفٗ ايٍي ضٛظ وٗ
تؽثيت ٔيؽٚي أكبٔي ظؼ ؼظٖ ٘بي ِطتٍف گؽ ٖٚپؿنىي اقت ،ثٗ أدبَ آِٛؾل ،پژ٘ٚم  ٚاؼائٗ ضعِبت ثٙعانتي ٚ
ظؼِبٔي پؽظاضتٗ  ٚظؼ ايٓ اِٛؼ ثٗ ػٕٛاْ ِؽوؿ ٔٙبيي اؼخبع ػًّ ِي ّٔبيع.
ظأهىعٖ:
ظأهىعٖ ٚازعي اؾ يه ظأهگبٖ اقت وٗ اؾ زعالً قٗ گؽ ٖٚآِٛؾني تهىيً ِي نٛظِ .بٕٔع ظأهىعٖ پؿنىي،
ظأهىعٖ ظٔعأپؿنىي  ٚظأهىعٖ ثٙعانت.
آِٛؾنىعٖ ظؼ گؽ ٖٚپؿنىي:
ِٛقكٗ آِٛؾل ػبٌي اقت وٗ اؾ تدّغ گؽٙ٘ٚبي آِٛؾني ظؼ قطر وبؼظأي ؼنتٗ ٘بي گؽ ٖٚپؿنىي تهىيً
ِي گؽظظ  ٚاِىبٔبت  ٚتدٙيؿات الؾَ ثؽاي اؼائٗ آِٛؾل ؼنتٗ ٘بي تسًيٍي ظؼ آْ ظايؽ اقت.
ِٛقكٗ:
ِٛقكٗ ظؼ آِٛؾل ػبٌي يه ِف َٛٙػبَ اقت وٗ ثٗ ٘ؽ يه اؾ ِؽاوؿ آِٛؾل ػبٌي  ٚپژ٘ٚهي وٗ ثب ِدٛؾ ؼقّي اؾ
ٚؾاؼت ػٍ ،َٛتسميمبت  ٚفٕبٚؼي يب ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي تأقيف نعٖ ثبنع ،اطالق ِي گؽظظ.
گؽ ٖٚآِٛؾني:
ػٙعٖ ظاؼ آِٛؾل  ٚپژ٘ٚم  ٚيب اؼائٗ ضعِبت ظؼِبٔي ظؼ اؼتجبط ثب يه ؼنتٗ  ٚيب يه نبضٗ ِيجبنعِ .ثً گؽٖٚ
ثٙعانت ،گؽ ٖٚفيؿيٌٛٛژي  ٚگؽ ٖٚخؽازي.
گؽ ٖٚآؾِبيهي:
قبؾِبْ قٕدم آِٛؾل وهٛؼ ظؼ اِتسبٔبت قؽاقؽي ٚؼٚظ ثٗ ظأهگب٘ٙب  ،ظاٚطٍجبْ ؼا ثؽ زكت ؼنتٗ ٘بي
أتطبثي ثٗ گؽٙ٘ٚبي ضبو تمكيُ ِي وٕع وٗ ٘ؽ يه اؾ ايٓ گؽ٘ ٖٚب ،گؽ ٖٚآؾِبيهي ٔبِيعٖ ِيهٛظ.
ظٚؼٖ:
ظٚؼٖ تسًيٍي ِدّٛػٗ ظؼٚقي اقت ّ٘بٕ٘گ ِٕ ٚكدُ  ٚثٗ ُ٘ ٚاثكتٗ ظؼ يه ؼنتٗ وٗ ظؼ چبؼچٛة ٔظبَ ضبو ٚ
ظؼ يه ِعت ؾِبْ ِؼيٓ ثٗ ظأهد ٛاؼائٗ ِي نٛظ تب قؽأدبَ ثٗ ظؼيبفت يىي اؾ ِعاؼن ِؽق َٛظأهگب٘ي ِٕدؽ
نٛظ ،ظٚؼٖ ٘بي تسًيٍي ظؼ ٔظبَ آِٛؾل ػبٌي ػٍ َٛپؿنىي ايؽاْ ظؼ ِمبطغ تسًيٍي ؾيؽ اؼائٗ ِي نٔٛع.
وبؼظأي (فٛق ظيپٍُ)
وبؼنٕبقي (ٌيكبٔف) پيٛقتٗ ٔ ٚب پيٛقتٗ
وبؼنٕبقي اؼنع (فٛق ٌيكبٔف) ٔب پيٛقتٗ
ظوتؽي ػِّٛي
ظوتؽي تطًًي()Ph.D
تطًى ثبٌيٕي (ظقتيبؼي)
فٛق تطًى
اظاؼٖ آِٛؾل:
ِٕظٛؼ اؾ اظاؼٖ آِٛؾل يه ٚازع اظاؼي ظؼ يه ظأهگبٖ اقت وٗ ّ٘ٗ اِٛؼ آِٛؾني ِؽثٛط ثٗ ظأهدٛيبْ اؾ لجيً ٔبَ
ٔٛيكي ،أتطبة ٚازع ،أدبَ اِتسبٔبت ،خّغ آٚؼي ّٔؽات  ٚاػالَ ٔتبيح ؼا ثؽ ػٙعٖ ظاؼظ.
اقتبظ:
٘ؽ ػض٘ ٛيأت ػٍّي وٗ ِكئٌٛيت تعؼيف ظؼٚـ ٔظؽي يب ػٍّي ؼا ثؽ ػٙعٖ ظاؼظ اقتبظ ٔبِيعٖ ِي نٛظ.
ؼنتٗ:
ؼنتٗ يىي اؾ نؼت فؽػي گؽٙ٘ٚبي ػٍّي (ػٍ َٛپؿنىي ،ػٍ َٛأكبٔي ،ػٍ َٛپبيٗ ،فٕي ِٕٙعقي ،وهبٚؼؾي ٚ
ٕ٘ؽ) اقت وٗ اؾ ٌسبظ ِٛضٛع وبِأل ِهطى  ٚاؾ ظيگؽ ِٛضٛػبت ِتّبيؿ ثٛظٖ  ٚزعالً ثٗ يه وبؼايي ِهطى ِي
أدبِع .ظؼ ظ ٚؼنتٗ ِتّبيؿ ظؼٚـ ِهتؽن ٔجبيع اؾ  23ظؼيع وً ٚازع٘ب(ثع ْٚازتكبة ظؼٚـ ػِّٛي) تدبٚؾ وٕع.

گؽايم:
٘ؽ يه اؾ نؼت يه ؼنتٗ وٗ ٔبظؽ ثؽ يه تطًى ثبنع ،گؽايم ٔبِيعٖ ِي نٛظ .اضتالف ظؼٚـ ظؼ ظ ٚگؽايم اؾ يه
ؼنتٗ ٔجبيع اؾ  7ظؼيع وً ٚازع٘ب وّتؽ  ٚاؾ  23ظؼيع وً ٚازع٘ب(ثع ْٚازتكبة ظؼٚـ ػِّٛي) ثيهتؽ ثبنع.
ظؼٚـ:
ظؼٚـ ظأهگب٘ي اؾ ٌسبظ ِستٛي ،ثٗ ظؼٚـ ػِّٛي  ٚاضتًبيي (پبيٗ  ٚتطًًي ؼنتٗ ) ٚاؾ ٔظؽ اؼتجبط ثب يىعيگؽ
ثٗ ظؼٚـ پيٛقتٗ (پيم ٔيبؾ) ِ ٚكتمً  ٚاؾ خٕجٗ ٌؿ َٚيب ػعَ ٌؿ َٚأتطبة ثٗ ظؼٚـ اخجبؼي  ٚاضتيبؼي  ٚاؾ ٌسبظ
ٔس ٖٛتؼٍيُ  ٚتعؼيف ،ثٗ ظؼٚـ ٔظؽي ،ػٍّئ ،ظؽي  ٚػٍّئ ،ظؽي -ػٍّي ،وبؼ آِٛؾي ،وبؼ ٚؼؾي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ
ػؽيٗ تمكيُ ِي نٛظ.
تجًؽٖ:
ظؼٚقي وٗ ثٗ يٛؼت ٔظؽي  ٚػٍّي ٔٛنتٗ ِي نٔٛع ِكتمً اؾ يىعيگؽ تعؼيف ِي نٔٛع ٘ ٚؽ يه وع خعاگبٔٗ ٚ
ّٔؽٖ خعاگبٔٗ ظاؼٔع.
ظؼٚقي وٗ ثٗ يٛؼت ٔظؽي -ػٍّي ٔٛنتٗ ِي نٔٛع يه ظؼـ ِسكٛة نعٖ  ٚوع ِهتؽن ّٔ ٚؽٖ ِهتؽن ظاؼٔع.
ظؼٚـ ػِّٛي:
ظؼٚقي اقت وٗ ثٗ ِٕظٛؼ تٛقؼٗ ثطهيعْ ثٗ اطالػبت ػِّٛي ظأهدٛيبْ  ٚؼنع  ٚثيٕم فؽٕ٘گي آٔبْ ثؽ اقبـ
فؽٕ٘گ ِ ٚؼبؼف  ٚػمبيع اقالِي ٔ ٚيؿ آنٕبيي ثب ؼٚنٙبي ػٍّي ػؽضٗ ِي نٛظ .ايٓ ظؼٚـ ثؽاي وٍيٗ ظأهدٛيبْ
تّبِي ؼنتٗ ٘بي ػٍ َٛپؿنىي ظؼ ِمبطغ تسًيٍي وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقتٗ ٔ ٚب پيٛقتٗ  ٚظٚؼٖ ٘بي ظوتؽي
ػِّٛي اٌؿاِي اقت.ـ
ظؼٚـ اضتًبيي:
ايٓ ظؼٚـ ثٗ ظ ٚظقتٗ  :ظؼٚـ پبيٗ  ٚظؼٚـ تطًًي ؼنتٗ ثٗ نؽذ ؾيؿ تمكيُ ِي نٛظ:
اٌف -ظؼٚـ پبيٗ ،ظؼٚقي اقت وٗ ثؽاي آِبظٖ ّٔٛظْ ظأهد، ٛتٛقؼٗ اطالػبت  ٚتمٛيت ثٕيٗ  ٚثيٕم ػٍّي ٚي ٚ
ظؼن ثٙتؽ ظؼٚـ تطًًي ؼنتٗ ػؽضٗ ِي نٛظ.
ة -ظؼٚـ تطًًي ؼنتٗ ،ظؼٚقي اقت وٗ يؽفأ ثٗ ِٕظٛؼ ايدبظ  ٚافؿايم وبؼآيي ٘بي ػٍّي  ٚػٍّي يه ؼنتٗ
تعؼيف ِي نٛظ.
ظؼٚـ خجؽأي:
ظؼ يٛؼتي وٗ ظأهد ٛظؼٚقي ؼا ظؼ ِمطغ لجً ٔگػؼأعٖ ثبنع ِٛظف اقت اضبفٗ ثؽ ٚازع٘بي ظؼقي ِمؽؼ ،ثٗ
تهطيى گؽ ٖٚآِٛؾني ِ ٚطبثك ثؽٔبِٗ آِٛؾني ِؽثٛط آْ ظؼٚـ ؼا ثٗ ػٕٛاْ ظؼٚـ خجؽأي ثگػؼأع.
ظؼٚـ اخجبؼي:
ظؼٚقي اقت وٗ فبؼؽ اٌتسًيً نعْ ظأهدِٕٛ ٛط ثٗ گػؼأعْ آٔٙبقت  ٚثب ظؼٚـ ظيگؽ لبثً تؼٛيض ّٔي ثبنع.
ظؼٚـ اضتيبؼي:
ظؼٚقي اقت وٗ ثب تٛخٗ ثٗ ِمؽؼات  ٚثؽٔبِٗ ٘بي آِٛؾني ِيتٛاْ آٔٙب ؼا اؾ ِيبْ ِدّٛػٗ اي اؾ ظؼٚـ أتطبة وؽظ.
ظؼٚـ پيٛقتٗ(پيم ٔيبؾ):
ظؼٚقي اقت وٗ گػؼأعْ آٔٙب ثؽاي گؽفتٓ يه ظؼـ ظيگؽ ضؽٚؼي اقت.
ظؼٚـ خجؽأي يب اخجبؼي ِي تٛإٔع پيم ٔيبؾ ثبنٕع .ظؼٚـ اضتيبؼي ّٔي تٛإٔع پيم ٔيبؾ ثبنٕع.
ظؼٚـ ِكتمً:
ظؼٚقي اقت وٗ أتطبة آٔٙب ِٕٛط ثٗ أتطبة يب گػؼأعْ ظؼـ يب ظؼقٙبي ظيگؽي ٔيكت.
ظؼٚـ ٔظؽي:
ظؼٚقي اقت وٗ ظؼ والـ ظؼـ اؼائٗ ِي نٛظ.
ظؼٚـ ػٍّي:
ظؼٚقي اقت وٗ ظؼ وبؼگبٖ ،آؾِبيهگبٖ ِ ٚؽوؿ ِٙبؼتٙبي ثبٌيٕي يب ثطهٙبي ِؽثٛط ظؼ ظأهىعٖ اؼائٗ ِي نٛظ.
ظؼٚـ وبؼآِٛؾي:
ظؼٚقي اقت وٗ ظؼ ِسيظ وبؼ ٚالؼي (ثيّبؼقتبْ ،ظؼِبٔگبِٖ ،ؽاوؿ ضعِبت ظؼِبٔي)  ٚيب ظؼ ِسيظ نجيٗ قبؾي نعٖ
(ِؽوؿ ِٙبؼتٙبي ثبٌيٕي) ثؽاي آِٛؾل ِٙبؼتٙبي ػٍّي اؼائٗ ِي نٛظ.
ظؼٚـ وبؼٚؼؾي:
ظؼٚقي اقت وٗ ظؼ ِسيظ وبؼ ٚالؼي  ٚثؽاي وكت تكٍظ ثؽ ِٙبؼتٙبي ػٍّي اؼائٗ ِي نٛظ.
ظؼٚـ وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ:
ظؼٚقي اقت وٗ ثب ٘عف آِٛؾل ِٙبؼتٙبي ػٍّي ظؼ ػؽيٗ اؼائٗ ضعِبت ثٙعانتي ظؼِبٔي اؼائٗ ِي نٛظ.
فًً اٚي
نؽايظ ٚؼٚظ ٔ ٚبَ ٔٛيكي
نؽايظ ٚؼٚظ
ِبظٖ  )3نؽايظ ٚؼٚظ ثٗ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقتٗ  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ ،اػُ اؾ ظٚؼٖ ٘بي ؼٚؾأٗ ٚ
نجبٔٗ ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت:
پػيؽفتٗ نعْ ظؼ آؾِٚ ْٛؼٚظي.
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ثؽضٛؼظاؼي اؾ قالِت تٓ  ٚؼٚاْ ثؽ اقبـ ضٛاثظ نٛؼاي ػبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي ػٍ َٛپؿنىي.
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ِدبؾ ثٛظْ ثٗ تسًيً اؾ ٔظؽ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات خبؼي وهٛؼ  ٚظانتٓ نؽايظ ػِّٛي ٚؼٚظ ثٗ آِٛؾل
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ػبٌي ،ثؽاثؽ ًِٛثبت نٛؼاي ػبٌي أمالة فؽٕ٘گي.
ظانتٓ گٛا٘يٕبِٗ پبيبْ ظٚؼٖ ِتٛقطٗ(ٔظبَ لعيُ)  ٚيب ظٚؼٖ پيم ظأهگب٘ي (ٔظبَ خعيع) اؾ ظاضً يب
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ضبؼج اؾ وهٛؼِٛ،ؼظ تأييع آِٛؾل  ٚپؽٚؼل (ثب تٛخٗ ثٗ ٔظبَ خعيع آِٛؾل ِتٛقطٗ) يب ثؽاثؽ آْ ثؽاي آِٛؾل ٘بي
زٛؾٚي (ِطبثك ًِٛثبت نٛؼاي ػبٌي أمالة فؽٕ٘گي)  ٚيب ظانتٓ گٛا٘يٕبِٗ ظٚؼٖ وبؼظأي ثؽاي ٚؼٚظ ثٗ ظٚؼٖ
وبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ وٗ زكت ِٛؼظ ثٗ تبييع ٚؾاؼت ػٍ ،َٛتسميمبت  ٚفٕبٚؼي يب ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل
پؿنىي ؼقيعٖ ثبنع.
قپؽظْ تؼٙع ضعِت ثؽ اقبـ ضٛاثظ  ٚلبٔ ْٛآِٛؾل ؼايگبْ يب پؽظاضت نٙؽيٗ ِطبثك تؼؽفٗ ِ ٚمؽؼاتي
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وٗ اؾ طؽيك ِؽاخغ غيؽثظ يبظؼ ِي نٛظ.
تجًؽٖ  :3چٕبٔچٗ ظأهد ٛثب تٛخٗ ثٗ ضٛاثظ اػالَ نعٖ ظؼ ظفتؽچٗ آؾِ ْٛقؽاقؽي قبؾِبْ قٕدم آِٛؾل وهٛؼ اؾ
قالِت خكّي  ٚؼٚأي الؾَ ثؽاي ؼنتٗ پػيؽفتٗ نعٖ ثؽضٛؼظاؼ ٔجبنع ،ثؽاقبـ ٔظؽ نٛؼاي پؿنىي ظأهگبٖ
اخبؾٖ تسًيً ظؼ ؼنتٗ اػالَ نعٖ ؼا ٔعاؼظ.
تجًؽٖ  :3اؼائٗ تبييعيٗ تسًيٍي ظٚؼٖ ِتٛقطٗ ٔظبَ لعيُ يب پيم ظأهگب٘ي ٔظبَ خعيع ظؼ ؾِبْ ثجت ٔبَ  ٚزعاوثؽ تب
پبيبْ ٔيّكبي اٚي تسًيٍي  ٚاؼائٗ ايً گٛا٘يٕبِٗ پبيبْ ظٚؼٖ ِتٛقطٗ يب ايً گٛا٘يٕبِٗ ظٚؼٖ پيم ظأهگب٘ي
زعاوثؽ تب يه قبي ثؼع اؾ ثجت ٔبَ اٌٚيٗ اٌؿاِي اقت.
تجًؽٖ  :2پؽظاضت نٙؽيٗ ،ظأم آِٛضتگبْ ؼا اؾ أدبَ ظيگؽ تؼٙعات لبٔٔٛي ضبو ِؼبف ّٔي وٕع.
تجًؽٖ  :4ظؼ ِٛؼظ ظأهدٛيبْ نجبٔٗ ثٗ ٕ٘گبَ ٔبَ ٔٛيكي ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي تسًيٍي ،پؽظاضت نٙؽيٗ ثٗ ظ ٚيٛؼت
ثبثت ِ ٚتغيؽ ،ثؽاثؽ ضٛاثظ ِؽثٛط ،ػال ٖٚثؽ ؼػبيت قبيؽ نؽايظ اٌؿاِي اقت.
تجًؽٖ  :5چٕبٔچٗ ظأهدٛي ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ثع ْٚاؼاظٖ نطًي  ٚثٗ ظٌيً ِهىالت ظأهگبٖ ثٗ ظٚؼٖ نجبٔٗ ِؼؽفي گؽظظ
اؾ پؽظاضت ٘ؽ گ ٗٔٛنٙؽيٗ اػُ اؾ ثبثت ِ ٚتغيؽ ِؼبف ضٛا٘ع ثٛظ.
ٔبَ ٔٛيكي
ِبظٖ  )3پػيؽفتٗ نعگبْ آؾِٚ ْٛؼٚظيِٛ ،ظفٕع ظؼ ٍِٙت ٘بيي وٗ تٛقظ قبؾِبْ قٕدم آِٛؾل وهٛؼ يب ظأهگبٖ
اػالَ ِي نٛظ ثؽاي ٔبَ ٔٛيكي  ٚأتطبة ٚازع ثٗ ظأهگبٖ غيؽثظ ِؽاخؼٗ ّٔبيٕع .ػعَ ِؽاخؼٗ ثؽاي ٔبَ ٔٛيكي ظؼ
ٔطكتيٓ ٔيّكبي تسًيٍي پف اؾ اػالَ ٔتبيح آؾِ ،ْٛأًؽاف اؾ تسًيً تٍمي ضٛا٘ع نع.
ِبظٖ  )2ظأهدِٛ ٛظف اقت ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي تسًيٍي ظؼ ؾِبٔي وٗ ظأهگبٖ اػالَ ِي وٕع ،ثؽاي اظاِٗ تسًيً ٚ
أتطبة ٚازع ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ِؽاخؼٗ وٕع ،ػعَ ِؽاخؼٗ ظأهد ٛثؽاي ٔبَ ٔٛيكي ظؼ يه ٔيّكبي ثع ْٚاطالع  ٚػػؼ
ِٛخٗ ثٗ ِٕؿٌٗ تؽن تسًيً اقت  ٚظأهد ٛاضؽاج ضٛا٘ع نع.
تجًؽٖ  :3ظؼ ِٛاؼظ اقتثٕبئي وٗ ظأهد ٛتؽن تسًيً ضٛظ ؼا ِٛخٗ ِي ظأع ثبيع ظاليً آْ ؼا زعاوثؽ يه ِبٖ لجً اؾ
پبيبْ ٔيّكبي ثًٛؼت ِىتٛة ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل اؼائٗ ظ٘ع ،ظؼ يٛؼت تبييع ِٛخٗ ثٛظْ تؽن تسًيً تٛقظ نٛؼاي
آِٛؾني ظأهگبٖ ،آْ ٔيّكبي خؿِ ٚعت ِدبؾ تسًيً ٚي ِسكٛة ِ ٚؽضًي تسًيٍي ثؽاي آْ ٔيّكبي يبظؼ ِي
نٛظ.
تجًؽٖ  :3ظأهدٛيي وٗ تؽن تسًيً ّٔٛظٖ ،چٕبٔچٗ ثطٛا٘ع ِعاؼن تسًيٍي ضٛظ ؼا ظؼيبفت ّٔبيع ِٛظف اقت ثٗ
وٍيٗ تؼٙعات لبٔٔٛي ظٚؼاْ تسًيً ضٛظ ػًّ ّٔبيع.
ِبظٖ  )4ظأهد ٛظؼ يه ؾِبْ زك ٔبَ ٔٛيكي  ٚاظاِٗ تسًيً ظؼ ثيم اؾ يه ؼنتٗ  ٚظؼ ٘ؽ ؼنتٗ ثيم اؾ يه گؽايم
ظؼ يه يب چٕع ظأهگبٖ اػُ اؾ ظٌٚتي يب غيؽ ظٌٚتي ،ؼٚؾأٗ  ٚنجبٔٗ ؼا ٔطٛا٘ع ظانت .ظؼ يٛؼت تطٍف ،ثٗ تهطيى
وّيتٗ ٔظبؼت ثؽ زكٓ اخؽاي ِمؽؼات آِٛؾني ٚؾاؼت ِتجٛع اؾ اظاِٗ تسًيً ظؼ يىي اؾ ؼنتٗ ٘بي أتطبثي ِسؽٚ َٚ
قٛاثك تسًيٍي ٚي ثبطً اػالَ ِي نٛظ  ٚظأهد ٛظؼ ايٓ زبي ِٛظف اقت وٍيٗ ٘ؿيٕٗ ٘بي ِؽثٛط ثٗ ؼنتٗ زػف
نعٖ ؼا ِطبثك تؼؽفٗ ٘بي تؼييٓ نعٖ ثٗ ظأهگبٖ غيؽثظ ثپؽظاؾظ.
تجًؽٖ  :ظأهدٛيبْ ِّتبؾ (اقتؼعاظ٘بي ظؼضهبْ) اؾ نّٛي ايٓ ِبظٖ ِكتثٕي  ٚتبثغ آئيٓ ٔبِٗ  ٚضٛاثظ ِؽثٛط ثٗ
ضٛظ ِي ثبنٕع.
فًً ظَٚ
ٔظبَ آِٛؾني
ٚازع ظؼقي
ِبظٖ  )5آِٛؾل ظؼ تّبَ ظأهگبٖ ٘بي وهٛؼ ِجتٕي ثؽ ٔظبَ ٚازعي اقت.
ظؼ ٔظبَ ٚازعي ،اؼؾل ٘ؽ ظؼـ ثب تؼعاظ ٚازع٘بي آْ ظؼـ قٕديعٖ ِي نٛظ  ٚلجٌٛي يب ػعَ لجٌٛي ظأهد ٛظؼ يه
ظؼـ ،ثٗ ّ٘بْ ظؼـ ِسعٚظ اقت.
٘ؽ ٚازع ظؼقيِ ،معاؼ يب ِيؿاْ ظؼقي اقت وٗ ِفبظ آْ ثٗ تؽتيت ثٗ يٛؼت ٔظؽي  37قبػت ،ػٍّي يب
آؾِبيهگب٘ي  24قبػت ،وبؼگب٘ي  ٚوبؼآِٛؾي يب ػٍّيبت ِيعأي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ  53قبػت ،ظؼ طٛي يه
ٔيّكبي تسًيٍي يب ظٚؼٖ تبثكتبٔي ،طجك ثؽٔبِٗ ًِٛة نٛؼاي ػبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي تعؼيف ِي نٛظ .ظؼ ِٛؼظ ؼنتٗ
٘بيي وٗ ظاؼاي پؽٚژٖ ٘كتٕع ِعت اخؽاي پؽٚژٖ ظؼ يه ٔيّكبي ِتٕبقت ثب ٚازع آْ ،تٛقظ اقتبظ ِؽثٛط تؼييٓ ِي
نٛظ.
قبي تسًيٍي

ِبظٖ ٘ )6ؽ قبي تسًيٍي ِؽوت اؾ ظٔ ٚيّكبي تسًيٍي  ٚظؼ يٛؼت ضؽٚؼت  ٚظانتٓ نؽايظ  ٚاِىبٔبت يه ظٚؼٖ
تبثكتبٔي اقتِ .عت آِٛؾل ٘ؽ ٔيّكبي تسًيٍي نبًِ ٘ 37فتٗ ٘ ٚؽ ظٚؼٖ تبثكتبٔي نبًِ ٘ 6فتٗ آِٛؾل ثب
ؼػبيت ِفبظ ِبظٖ  5اقت.
تجًؽٖ  :3طٛي ِعت اِتسبٔبت پبيبْ ٔيّكبي يب پبيبْ ظٚؼٖ تبثكتبٔي خؿِ ٚعت آِٛؾل ِسكٛة ّٔي نٛظ.
تجًؽٖ  :3ظؼ ِٛاؼظ اقتثٕبيي  ٚضؽٚؼي ،نبًِ ٚلٛع ثاليبي طجيؼي ،ػعَ اِىبْ زضٛؼ اقتبظ ِؽثٛط ظؼ طٛي ٘ 37فتٗ،
ثيّبؼي اقتبظ ِٛ ٚاؼظي اؾ ايٓ لجيً ،ثٗ پيهٕٙبظ ظأهىعٖ ِؽثٛط ِٛ ٚافمت نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبِٖ ،ي تٛاْ
ظؼـ يب ظؼقٙبيي ؼا ظؼ ِعتي وٛتب٘تؽ اؾ ٘ 37فتٗ خٙت وٍيٗ ظأهدٛيبٔي وٗ آْ ظؼـ يب ظؼقٙب ؼا اضػ وؽظٖ أع
تعؼيف ّٔٛظِ ،هؽٚط ثؽ ايٕىٗ ِدّٛع قبػبت ٘ؽ ٚازع ظؼقي اؾ ِيؿاْ ِمؽؼ ظؼ ِبظٖ  5ايٓ آييٓ ٔبِٗ وّتؽ ٔهٛظ ٚ
نؽوت ظؼ وٍيٗ والقٙب ِطبثك قبػبت ٘ؽ ٚازع ظؼقي اٌؿاِي اقت.
زعٚظ اضتيبؼات ظأهگبٖ ظؼ ِٛؼظ ثؽٔبِٗ ظؼقي
ِبظٖ  )7تّبَ ظأهگب٘ٙب  ٚظأهىعٖ ٘بي ػٍ َٛپؿنىي ِٛظفٕع ثؽٔبِٗ ٘بي ظؼقي ًِٛة نٛؼاي ػبٌي ثؽٔبِٗ
ؼيؿي ؼا اخؽا ّٔبيٕع.
تجًؽٖ :تؽتيت ظؼٚـ ثب ؼػبيت پيم ٔيبؾ٘ب ،تٕظيُ ثؽٔبِٗ تسًيٍي ظأهدٛيبْ ظؼ طٛي ظٚؼٖ ،ؼٚل تعؼيف  ٚخبثدب
وؽظْ ؼيؿ ِٛاظ  ٚطؽذ ِطبٌت خعيعظؼ يه ظؼـ  ٚأتطبة ِٕبثغ ثؽ ػٙعٖ ظأهگبٖ ٘ب  ٚظأهىعٖ ٘بي ػٍ َٛپؿنىي
اقت.
ظؼٚـ اضتيبؼي
ِبظٖ  )3ظأهگب٘ٙبي ظاؼاي ٘يبت ِّيؿٖ ِي تٛإٔع ثب تٛخٗ ثٗ ثؽٔبِٗ آِٛؾني ظؼ ٘ؽ ؼنتٗ  ٚثٗ تهطيى گؽٖٚ
ِؽثٛط تؼعاظي اؾ ظؼٚـ ايٍي ِؽتجظ ثب ؼنتٗ ؼا تؼييٓ  ٚثٗ ػٕٛاْ ظؼٚـ اضتيبؼي ثٗ ظأهدٛيبْ اؼائٗ ظٕ٘عِ ،هؽٚط
ثؽ آٔىٗ تؼعاظ ٚازع٘ب  ٚطٛي ظٚؼٖ ظؼ ٘ؽ ؼنتٗ اؾ قمف ِدبؾ ظؼ ايٓ آييٓ ٔبِٗ تدبٚؾ ٔىٕع.
قبػبت زً تّؽيٓ
ِبظٖ  )9ظأهگبٖ ٘ب ِيتٛإٔع ظؼ يٛؼت ٌؿ َٚثٗ تهطيى گؽ ٖٚآِٛؾني  ٚتبئيع ظأهىعٖ  ٚظأهگبٖ ،ظؼ ٘ؽ ؼنتٗ اؾ
ظٚؼٖ ٘بي وبؼنٕبقي تب  33قبػت  ٚظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ تب  33قبػت ثٗ ػٕٛاْ زً
تّؽيٓ ثٗ قبػبت تعؼيف ؼنتٗ ،ظؼ طٛي ظٚؼٖ ثيفؿايٕع .ايٓ افؿايم قبػت ِٛخت افؿايم ٚازع ٘ؽ ظؼـ ّٔي نٛظ.
فًً قَٛ
ٚازع٘بي ظؼقي  ٚطٛي ِعت تسًيً
تؼعاظ ٚازع٘ب
ِبظٖ  )33تؼعاظ ٚازع٘بي ظؼقي الؾَ ثؽاي گػؼأعْ ٘ؽ يه اؾ ظٚؼٖ ٘بي تسًيٍي گؽ ٖٚپؿنىي ،ثؽاثؽ قؽفًً ثؽٔبِٗ
٘بي ًِٛة نٛؼاي ػبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي ػٍ َٛپؿنىي ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت:
ظٚؼٖ وبؼظأي  64:تب ٚ 63ازع
ظٚؼٖ وبؼنٕبقي پيٛقتٗٚ 323 :ازع
ظٚؼٖ وبؼنٕبقي ٔب پيٛقتٗٚ 65 :ازع
ِبظٖ ٘ )33ؽ ظأهدٛي ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي تسًيٍي زعالً  ٚ 33زعاوثؽ تب ٚ 33ازع ظؼقي  ٚظأهدٛي ظٚؼٖ
نجبٔٗ زعالً  ٚ 33زعاوثؽ ٚ 33ازع ؼا ثبيع أتطبة وٕع.
تجًؽٖ  :3ظؼ يٛؼتي وٗ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽات ظأهد ٛظؼ يه ٔيّكبي تسًيٍي زعالً  37ثبنع ِيتٛأع ثب ٔظؽ اقتبظ
ؼإّ٘ب ِٛ ٚافمت ظأهىعٖ ،ظؼ ٔيّكبي ثؼع زعاوثؽ تب ٚ 34ازع ظؼقي ؼا أتطبة وٕع .ظأهدٛي ظٚؼٖ نجبٔٗ وٗ ظاؼاي
ايٓ نؽايظ ثبنع ِيتٛأع زعاوثؽ تب ٚ 33ازع ظؼقي ؼا أتطبة وٕع.
تجًؽٖ  :3ظؼ ٔيّكبي لجً اؾ وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ ظأهد ٛاؾ ؼػبيت نؽط أتطبة زعالً ٚ 33ازع ظؼ ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ 33 ٚ
ٚازع ظؼ ظٚؼٖ نجبٔٗ ِؼبف اقت.
تجًؽٖ  :2تؼعاظ ٚازع٘بي أتطبثي ظؼ ظٚؼٖ تبثكتبٔي زعاوثؽ ٚ 6ازع ظؼقي اقت.
ِبظٖ  )33اضػ ٚازع ظؼقي ّ٘ؽاٖ ثب وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ ِدبؾ ّٔي ثبنع.
تجًؽٖ  :3ظؼ يٛؼت ضؽٚؼت  ٚثٗ تبئيع نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ اضػ زعاوثؽ يه ظؼـ ػِّٛي ّ٘ؽاٖ ثب وبؼآِٛؾي ظؼ
ػؽيٗ اِىبْ پػيؽ اقتّ٘ .چٕيٓ ظؼ يٛؼتي وٗ ظأهد ٛتٕٙب يه ظؼـ تئٛؼي ثبليّبٔعٖ ظانتٗ ثبنع  ٚلجأل آْ ظؼـ ؼا
اضػ ّٔٛظٖ  ٚظؼ والقٙبي ِؽثٛط زضٛؼ ظانتٗ ٌٚيىٓ ظؼ اِتسبْ آْ ظؼـ نؽوت ٔىؽظٖ  ٚيب ّٔؽٖ لجٌٛي وكت ٔىؽظٖ
ثبنع ،ثب ٔظؽ ظأهگبٖ  ٚتبئيع اقتبظ ِؽثٛط ِي تٛأع آْ ظؼـ ؼا ّ٘ؽاٖ ثب وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ اضػ  ٚاِتسبْ آْ ؼا ظؼ
طٛي تؽَ اؾ طؽيك ِؼؽفي ثٗ اقتبظ ثگػؼأع.
تجًؽٖ  :3چٕبٔچٗ ظأهد ٛظؼ ظؼـ ِؼؽفي ثٗ اقتبظ ّٔؽٖ ِؽظٚظي گؽفت ظؼ ٔيّكبي ثؼع ٍِؿَ ثٗ أتطبة ِدعظ آْ
ظؼـ  ٚنؽوت ظؼ والـ ِؽثٛط  ٚوكت ّٔؽٖ لجٌٛي اقت.
تجًؽٖ  :2ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظؼ ٔيّكبي لجً اؾ وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ ظأهدٛي ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ زعاوثؽ ٚ 34ازع ظؼقي ٚ
ظأهدٛي ظٚؼٖ نجبٔٗ زعاوثؽ ٚ 33ازع ظؼقي ثبلي ظانتٗ ثبنع ،ظؼ يٛؼتي وٗ ظؼ ٔيّكبي لجً ِهؽٚط ٔهعٖ
ثبنع ثب ٔظؽ ظأهىعٖ ِي تٛأع وٍيٗ آْ ٚازع٘ب ؼا ظؼ آْ ٔيّكبي أتطبة ّٔبيع.
ظؼٚـ پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي
ِبظٖ  )32آْ ظقتٗ اؾ پػيؽفتٗ نعگبْ آؾِ ْٛقؽاقؽي ٚؼٚظي ظأهگب٘ٙب ظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقتٗ
 ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ ّ٘ٗ ؼنتٗ ٘بي تسًيٍي وٗ ّٔؽٖ ضبَ ِٛاظ اِتسبٔي آٔٙب ظؼ آؾِٚ ْٛؼٚظي  ،ظؼ يه يب چٕع

ظؼـ ثٗ تهطيى نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ پػيؽٔعٖ ،اؾ زع ًٔبة ِؼيٕي وّتؽ ثبنعِٛ ،ظفٕع زكت ٔيبؾ ؼنتٗ،
ظؼٚقي ؼا وٗ آْ ظأهگبٖ تؼييٓ ِيىٕع ثؼٕٛاْ ظؼٚـ پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي ػال ٖٚثؽ ظؼٚـ ِٕعؼج ظؼ ثؽٔبِٗ ًِٛة،
ظؼ اٌٚيٓ يب ظِٚيٓ ٔيّكبي تسًيٍي ثگػؼإٔع.
تجًؽٖ  :3تؼييٓ ٔٛع ظؼـ ،تؼعاظ ٚازع ،ؼيؿ ِٛاظٔ ،س ٖٛاؼائٗ  ٚؾِبْ تعؼيف ظؼٚـ پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي ثؽ ػٙعٖ
نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ پػيؽٔعٖ  ٚثؽ اقبـ پيهٕٙبظ گؽٙ٘ٚبي آِٛؾني اقت.
تجًؽٖ  :3قبؾِبْ قٕدم آِٛؾل وهٛؼ ،پف اؾ اػالَ ٔتبيح آؾِٚ ْٛؼٚظي ،وبؼٔبِٗ پػيؽفتٗ نعگبِْ ،هتًّ ثؽ ّٔؽٖ
ضبَ آٔٙب ؼا ظؼ ٘ؽ يه اؾ ِٛاظ اِتسبٔي ظؼ اضتيبؼ ظأهگب٘ٙبي غيؽثظ لؽاؼ ِي ظ٘ع.
تجًؽٖ  :2اؼائٗ ظؼٚـ پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي  ٚچگٔٛگي اخؽاي آٔٙب ،ظؼ ظأهگب٘ٙب اؾ ٘ؽ ٌسبظ اؾ خٍّٗ ثجت ّٔؽات ظؼ
وبؼٔبِٗ ظأهد ،ٛازتكبة ظؼ ِيبٔگيٓ پبيبْ ٔيّكبي ِ ٚهؽٚطي ِ ٚيبٔگيٓ وً ّٔؽات ظأهدِ ،ٛبٕٔع ظؼٚـ
ظأهگب٘ي  ٚتبثغ ِمؽؼات آِٛؾل ػبٌي اقت.
تجًؽٖ  :4ثٗ زعاوثؽ طٛي ظٚؼٖ تسًيً ظأهدٛيبٔي وٗ زعالً ٚ 3ازع اؾ ظؼٚـ پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي ؼا گػؼأعٖ
ثبنٕع ،زعاوثؽ يه ٔيّكبي تسًيٍي افؿٚظٖ ِي نٛظ.
طٛي ظٚؼٖ
ِبظٖ  )34زعاوثؽ ِعت ِدبؾ تسًيً ظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ ؼٚؾأٗ  2قبي  ٚظؼ ظٚؼٖ
وبؼنٕبقي پيٛقتٗ ؼٚؾأٗ  6قبي  ٚظؼ ظٚؼٖ ٘بي نجبٔٗ ثٗ تؽتيت  2/5قبي  7 ٚقبي اقت .ظؼ يٛؼتي وٗ ظأهدٛ
ٔتٛأع ٚازع٘بي ظٚؼٖ ؼا ظؼ زعاوثؽ ِعت ِدبؾ تسًيً ثب ِٛفميت ثگػؼأع اؾ ظأهگبٖ ِؽثٛط اضؽاج ِي نٛظ.
فًً چٙبؼَ
زضٛؼ  ٚغيبة
زضٛؼ ظؼ خٍكبت ظؼـ
ِبظٖ  )35زضٛؼ ظأهد ٛظؼ تّبَ خٍكبت ِؽثٛط ثٗ ٘ؽ ظؼـ اٌؿاِي اقت  ٚقبػبت غيجت ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظؼـ
ٔظؽي اؾ  ،ػٍّي  ٚآؾِبيهگب٘ي اؾ  ٚوبؼ آِٛؾي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ اؾ ِدّٛع قبػبت آْ ظؼـ ٔجبيع تدبٚؾ وٕع ،ظؼ
غيؽ ايٓ يٛؼت ّٔؽٖ ظأهد ٛظؼ آْ ظؼـ يفؽ ِسكٛة ِي نٛظ.
تجًؽٖ  :3غيجت ظؼ خٍكبت ظؼـ تب قمف ِهطى نعٖ ظؼ ِبظٖ  ، 35ظؼ يٛؼتي ِدبؾ ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ثب اؼائٗ ِعاؼن
ِكتٕع  ٚتهطيى اقتبظ ِؽثٛطٗ ِٛخٗ نٕبضتٗ نٛظٔ .س ٖٛثؽضٛؼظ ثب غيجت ظأهدِٛ( ٛخٗ يب غيؽ ِٛخٗ) ثؽ ػٙعٖ
اقتبظ  ٚثب تبييع ظأهىعٖ ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ  :3ظؼ يٛؼتي وٗ غيجت ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظؼـ ثيم اؾ ِيؿاْ تؼييٓ نعٖ ظؼ ِبظٖ  35ثبنع ٌٚي غيجت ا ٚثب
تهطيى نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ِٛخٗ تهطيى ظاظٖ نٛظ ،آْ ظؼـ زػف ِي نٛظ .ظؼ ايٓ زبي ؼػبيت زعالً
ٚ 33ازع ثؽاي ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ٚ 33 ٚازع ثؽاي ظٚؼٖ نجبٔٗ ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي اٌؿاِي ٔيكتٌٚ .ي ٔيّكبي ِػوٛؼ ثٗ ػٕٛاْ
يه ٔيّكبي وبًِ خؿ ٚقٕٛات تسًيٍي ظأهدِ ٛسكٛة ِي نٛظ.
غيجت ظؼ اِتسبْ
ِبظٖ  )36غيجت غيؽ ِٛخٗ ظؼ اِتسبْ ٘ؽ ظؼـ ثٗ ِٕؿٌٗ گؽفتٓ ّٔؽٖ يفؽ ظؼ اِتسبْ آْ ظؼـ اقت  ٚغيجت ِٛخٗ ظؼ
اِتسبْ ٘ؽ ظؼـ ِٛخت زػف آْ ظؼـ ِي گؽظظ .تهطيى ِٛخٗ ثٛظْ غيجت ظؼ خٍكٗ اِتسبْ ثؽ ػٙعٖ نٛؼاي
آِٛؾني ظأهگبٖ اقت.
فًً پٕدُ
زػف  ٚاضبفٗ
ِبظٖ  )37ظأهدِ ٛي تٛأع ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي تسًيٍي ،فمظ ظؼ ٍِٙتي وّتؽ اؾ ظ٘ ٚفتٗ پف اؾ نؽٚع ٔيّكبي
تسًيٍي زعاوثؽ ظ ٚظؼـ ظيگؽ اضػ ّٔبيع يب ظ ٚظؼـ اضػ نعٖ ضٛظ ؼا زػف يب ظ ٚظؼـ اضػ نعٖ ضٛظ ؼا ثب ظ ٚظؼـ
ظيگؽ خبثدب ّٔبيعِ ،هؽٚط ثؽ آٔىٗ تؼعاظ ٚازع٘بي اضػ نعٖ ٚي اؾ زع ِمؽؼ تدبٚؾ ٔىٕع.
تجًؽٖ  :3غيجت ظؼ خٍكبت ظ٘ ٚفتٗ اٚي ٘ؽ ظؼـ ثٗ ظٌيً زػف  ٚاضبفٗ  ٚيب ثٗ ٘ؽ ظٌيً ظيگؽ ِدبؾ ٔيكت  ٚظؼ يٛؼت
پيم آِع ،خؿ ٚزعاوثؽ غيجت ِدبؾ ظأهدِ( ٛيؿاْ تؼييٓ نعٖ ظؼ ِبظٖ ِ )35سبقجٗ ِ ٚفبظ ِػوٛؼ اخؽا ضٛا٘ع نع.
تجًؽٖ  :3زػف  ٚاضبفٗ ظؼ ظٚؼٖ تبثكتبٔي اِىبْ پػيؽ ٔيكت.
ِبظٖ  )33ظؼ يٛؼت اضطؽاؼ ،ظأهدِ ٛيتٛأع تب ٘ 5فتٗ ثٗ پبيبْ ٔيّكبي تسًيٍي ِبٔعٖ ،فمظ يىي اؾ ظؼقٙبي ٔظؽي
ضٛظ ؼا ثب تبييع گؽ ٖٚآِٛؾني ِؽثٛط زػف وٕعِ ،هؽٚط ثؽ آٔىٗ اٚأل غيجت ظأهد ٛظؼ آْ ظؼـ ثيم اؾ ِدّٛع قبػبت
آْ ظؼـ ٔجبنع  ٚثبٔيأ ،تؼعاظ ٚازع٘بي ثبليّبٔعٖ ٚي اؾ ٚ 33ازع ظؼ ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ٚ 33 ٚازع ظؼ ظٚؼٖ نجبٔٗ وّتؽ ٔهٛظ.
ِبظٖ  )39زػف وٍيٗ ظؼـ ٘بي اضػ نعٖ ظؼ يه ٔيّكبي ،زعاوثؽ تب لجً اؾ نؽٚع اِتسبٔبت پبيبْ آْ ٔيّكبي تٕٙب ظؼ
يٛؼتي ِدبؾ اقت وٗ ثٕب ثٗ تهطيى نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ،ظأهد ٛلبظؼ ثٗ اظاِٗ تسًيً ظؼ آْ ٔيّكبي
ٔجبنع .ظؼ ايٓ يٛؼت آْ ٔيّكبي ثؽاي ظأهدِ ٛؽضًي تسًيٍي ِسكٛة ضٛا٘ع نعِ .سبقجٗ يب ػعَ ِسبقجٗ ايٓ
ِؽضًي ظؼ قٕٛات ِدبؾ تسًيً ظأهد ٛثٗ ػٙعٖ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ اقت.
تجًؽٖ :زػف وٍيٗ ظؼـ ٘بي اضػ نعٖ ظؼ ظٚؼٖ تبثكتبٔي زعاوثؽ تب لجً اؾ نؽٚع اِتسبٔبت آْ ظٚؼٖ ثب تبييع نٛؼاي
آِٛؾني ظأهگبٖ اِىبْ پػيؽ اقت.
فًً نهُ
اؼؾيبثي پيهؽفت تسًيٍي ظأهدٛ
ِؼيبؼ٘بي اؼؾيبثي

ِبظٖ  )33اؼؾيبثي پيهؽفت ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظؼـ ثؽاقبـ ِيؿاْ زضٛؼ  ٚفؼبٌيت ظؼ والـ ،أدبَ فؼبٌيتٙبي آِٛؾني
ٔ ٚتبيح اِتسبٔبت ثيٓ ٔيّكبي  ٚپبيبْ ٔيّكبي يٛؼت ِي گيؽظ  ٚاقتبظ ٘ؽ ظؼـ ِؽخغ اؼؾيبثي ظأهد ٛظؼ آْ ظؼـ
اقت.
تجًؽٖ :ثؽگؿاؼي اِتسبْ وتجي پبيبْ ٔيّكبي ثؽاي ٘ؽ ظؼـ ٔظؽي اٌؿاِي اقت.
ِبظٖ  )33اؼؾيبثي پيهؽفت تسًيٍي ظأهد ٛظؼ ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ ثب تٛخٗ ثٗ ِٛاؼظ ؾيؽ أدبَ
ِي نٛظ:
 -33-3ؼػبيت اضالق اقالِي  ٚزؽفٗ اي  ٚزفع نئ ْٛظأهدٛيي  ٚزكٓ ؼاثطٗ ثب ثيّبؼاْ ِ ٚؽاخؼيٓ  ٚوبؼوٕبْ
ٚازع ِؽثٛط.
 -33-3زضٛؼ ِؽتت  ٚتّبَ ٚلت.
 -33-2ظلت  ٚازكبـ ِكئٌٛيت ظؼ أدبَ اِٛؼ ِس ٌٗٛطجك ضٛاثظ ٚازع ِؽثٛط.
 -33-4افؿايم ِٙبؼت  ٚثٙؽٖ گيؽي ظأهد ٛاؾ ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ.
 -33-5نؽوت ظؼ اِتسبٔبت پبيبٔي ٚازع٘ب  ٚوكت ّٔؽٖ الؾَ.
ِبظٖ ٔ )33تيدٗ اؼؾيبثي پيهؽفت تسًيٍي ظأهد ،ٛثؽ اقبـ ِفبظ ِٕعؼج ظؼ ِبظٖ  33 ٚ33ثٗ يٛؼت ّٔؽٖ تؼييٓ ِي
نٛظ ّٔ ٚؽات ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظؼـ ثٗ يٛؼت ػعظي ثيٓ يفؽ تب ثيكت ِهطى ِي گؽظظ.
ِبظٖ  )32زعالً ّٔؽٖ لجٌٛي ظؼ ٘ؽ ظؼـ ٔظؽي  ٚآؾِبيهگب٘ي  ٚ 33وبؼآِٛؾي  ٚوبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ ِ 33ي ثبنع.
ظأهدٛيي وٗ ظؼ ٘ؽ يه اؾ ظؼٚـ اخجبؼي ِؽظٚظ نٛظ ،ظؼ اٌٚيٓ فؽيتٍِ ،ؿَ ثٗ تىؽاؼ آْ اقت .ثب ايٓ زبي ّٔؽات
وٍيٗ ظؼٚـ اػُ اؾ لجٌٛي  ٚؼظي ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجت  ٚظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ٔيّكبي ِؽثٛط ِ ٚيبٔگيٓ وً ِٕظٛؼ
ِي نٛظ.
تجًؽٖ  :3اگؽ ظأهدٛيي ظؼ يه ظؼـ اضتيبؼي ِؽظٚظ نٛظ ،ثٗ خبي آْ ظؼـ ِي تٛأع اؾ خعٚي ظؼٚـ اضتيبؼي ظؼ
ثؽٔبِٗ ًِٛة ،ظؼـ ظيگؽي ؼا أتطبة وٕع .ثب ايٓ زبي ّٔؽات وٍيٗ ظؼٚـ اػُ اؾ لجٌٛي  ٚؼظي ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجت
 ٚظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ٔيّكبي ِؽثٛط ِ ٚيبٔگيٓ وً ِٕظٛؼ ِي نٛظ.
تجًؽٖ ٘ :3ؽ يه اؾ ظؼٚـ ٔظؽي  ٚػٍّي ّٔؽٖ ِكتمً ظاؼٔع ،اِب ّٔؽٖ ظؼٚـ ٔظؽي-ػٍّي وٗ يه ظؼـ ِسكٛة ِي
نٔٛعِ ،ؼعي ظ ٚلكّت ٔظؽي  ٚػٍّي  ٚثب تٛخٗ ثٗ ضؽايت ٘ؽ وعاَ اقت .ظؼ يٛؼتي وٗ ِؼعي ظ ٚلكّت ٔظؽي ٚ
ػٍّي ثٗ ٔ 33ؽقع  ٚيب يىي اؾ آٔٙب اؾ  3وّتؽ ثبنع٘ ،ؽچٕع ِؼعي ثٗ  33ؼقيعٖ ثبنع ٘ؽ ظ ٚلكّت ثبيع ِدعظأ
تىؽاؼ نٛظ.
ِبظٖ  )34ظؼ ِٛاؼظ اقتثٕبيئّ ،ؽٖ وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ  ٚظؼٚقي وٗ ظؼ ثؽٔبِٗ آِٛؾني ًِٛة ،تٛاَ ثب پؽٚژٖ اؼائٗ ِي
نٔٛع ظؼ يٛؼتي وٗ ثٗ تهطيى اقتبظ  ٚتبئيع گؽ ٖٚآِٛؾني ِؽثٛط ،تىّيً آٔٙب ظؼ طٛي يه ٔيّكبي تسًيٍي ِيكؽ
ٔجبنعٔ ،بتّبَ تٍمي ِي گؽظظّٔ .ؽٖ ٔبتّبَ ثبيع زعاوثؽ تب پبيبْ ٔيّكبي ثؼع ثٗ ّٔؽٖ لجٌٛي تجعيً گؽظظ .ثعيٙي اقت
ثجت ّٔؽٖ ٔبتّبَ ظؼ ٔيّكبٌي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ظأهدٚ ٛازع ؼا اضػ ّٔٛظٖ اقت.
اػالَ ّٔؽات
ِبظٖ  )35اقتبظ ِٛظف اقت گؿاؼل ّٔؽٖ ٔٙبيي ٘ؽ ظؼـ ؼا زعاوثؽ ظؽف  33ؼٚؾ پف اؾ ثؽگؿاؼي اِتسبْ آْ ظؼـ ثٗ
اظاؼٖ آِٛؾل ظأهىعٖ يب ٚازع ِؽثٛط تكٍيُ ّٔبيع.
تجًؽٖ :پف اؾ اػالَ ّٔؽٖ تٛقظ آِٛؾل ،ظأهدِ ٛيتٛأع زعاوثؽ تب  2ؼٚؾ پف اؾ اػالَ ٔتبيح اػتؽاضبت ضٛظ ؼا وتجأ ثٗ
آِٛؾل ظأهىعٖ اػالَ وٕع تب ؼقيعگي الؾَ يٛؼت پػيؽظ.
ِبظٖ )36اظاؼٖ آِٛؾل ٘ؽ ظأهىعٖ يب ٚازع غيؽثظ ظؼ ٘ؽ ظأهگبٖ ِٛظف اقت ّٔؽات ظأهدٛيبْ ؼا زعاوثؽ تب ظ٘ ٚفتٗ
پف اؾ ثؽگؿاؼي آضؽيٓ اِتسبْ ٘ؽ ٔيّكبي  ٚثؼع اؾ ؼقيعگي ثٗ اػتؽاضبت ظأهدٛيبْ  ٚؼفغ انتجب٘بت ازتّبٌي ،ثٗ
آِٛؾل وً ظأهگبٖ تكٍيُ ّٔبيع.
تجًؽّٖٔ :ؽٖ پف اؾ اػالَ ثٗ آِٛؾل وً ظأهگبٖ غيؽ لبثً تغييؽ اقت.
ِيبٔگيٓ ّٔؽات
ِبظٖ )37ظؼ پبيبْ ٘ؽ ٔيّكبي تسًيٍيِ ،يبٔگيٓ ّٔؽات ظأهد ٛظؼ آْ ٔيّكبي ِ ٚيبٔگيٓ وً ّٔؽات ا ٚتب پبيبْ آْ
ٔيّكبي ِسبقجٗ  ٚظؼ پبيبْ ظٚؼٖ تسًيٍي ٔيؿِ ،يبٔگيٓ وً ّٔؽات ظأهدِ ٛسبقجٗ  ٚظؼ وبؼٔبِٗ ٚي ثجت ِي نٛظ.
تجًؽٖ  :3ثؽاي ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ّٔؽات ،تؼعاظ ٚازع٘بي ٘ؽ ظؼـ ظؼ ّٔؽٖ آْ ظؼـ ضؽة ِي نٛظ ِ ٚدّٛع زبيً
ضؽة ٘ب ثؽ تؼعاظ وً ٚازع٘بيي وٗ ظأهد ٛثؽاي آٔٙب ّٔؽٖ لجٌٛي يب ِؽظٚظي ظؼيبفت ظانتٗ اقت تمكيُ ِي نٛظ.
تجًؽٖ  :3ظٚؼٖ تبثكتبٔي ،ثٗ ػٕٛاْ ٔيّكبي تسًيٍي ِسكٛة ّٔي نٛظّٔ .ؽات ظؼٚقي وٗ ظأهد ٛظؼ ظٚؼٖ
تبثكتبٔي ِي گػؼأع ،تٕٙب ظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً ظأهدِ ٛسكٛة ِي نٛظ.
ٔبَ ٔٛيكي ِهؽٚط
ِبظِٖ )33يبٔگيٓ ّٔؽات ظأهد ٛظؼ ٘يچ ٔيّكبي تسًيٍي ٔجبيع وّتؽ اؾ  33ثبنع ظؼ غيؽ ايٓ يٛؼتٔ ،بَ ٔٛيكي
ظأهد ٛظؼ ٔيّكبي ثؼع  ،ثٗ يٛؼت ِهؽٚط ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ  :3ظؼ ِٛاؼظي وٗ تؼعاظ ٚازع٘بي اؼائٗ نعٖ تٛقظ ظأهگبٖ ثؽاي ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ وّتؽ اؾ ٚ 33ازع  ٚثؽاي ظٚؼٖ
نجبٔٗ وّتؽ اؾ ٚ 33ازع ثبنع ،آْ ٔيّكبي خؿ ٚقٕٛات تسًيٍي ظأهدِ ٛسكٛة ٔطٛا٘ع نع ٌٚيىٓ ظؼ يٛؼت وكؽ
ِيبٔگيٓ ثٗ ػٕٛاْ ٔيّكبي ِهؽٚطي ِسبقجٗ ضٛا٘ع نع .ظؼ ِٛاؼظي وٗ ثٗ ػٍت ِهىالت ظأهد ،ٛظؼ ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ
تؼعاظ ٚازع٘ب وّتؽ اؾ ٚ 33ازع  ٚظؼ ظٚؼٖ نجبٔٗ وّتؽ اؾ ٚ 33ازع ثبنع  ،آْ ٔيّكبي خؿ ٚقٕٛات تسًيٍي ظأهدٛ
ِسكٛة  ٚظؼ يٛؼت وكؽ ِيبٔگيٓ ثٗ ػٕٛاْ ٔيّكبي ِهؽٚطي ٔيؿ ِسبقجٗ ضٛا٘ع نع.

تجًؽٖ ٘ :3ؽ ظأهگبٖ ِٛظف اقت ِٛضٛع ِهؽٚط ثٛظْ ظأهد ٛؼا ٘ؽ ثبؼ ثٗ ٚي  ٚاٌٚيبء ا ٚوتجأ اطالع ظ٘ع  ٚيه
ٔكطٗ اؾ آْ ؼا ظؼ پؽٔٚعٖ ظأهد ٛضجظ ّٔبيع
ثب ايٓ ٚيف لًٛؼ ظؼ اضطبؼ ثٗ ٚي اؾ طؽف ظأهگبٖ  ٚيب اظٙبؼ ثي اطالػي ظأهد ٛاؾ ايٓ اِؽِ ،بٔؼي ظؼ اخؽاي
ِمؽؼات ٔطٛا٘ع ثٛظ.
ِبظٖ  )39ظأهدٛيي وٗ ثٗ يٛؼت ِهؽٚط ٔبَ ٔٛيكي ِي وٕع زتي ظؼ ٔيّكبي لجً اؾ وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ زك
أتطبة ثيم اؾ ٚ 34ازع ظؼقي ظؼ ظٚؼٖ ؼٚؾأٗ  ٚثيم اؾ ٚ 33ازع ظؼقي ظؼ ظٚؼٖ نجبٔٗ ؼا ٔعاؼظ.
تجًؽٖ :ظؼ ِٛاؼظ اقتثٕبيي ،ظؼ ٔيّكبي لجً اؾ وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ ثب تٛخٗ ثٗ تؼعاظ ٚازع ثبلي ِبٔعٖ  ٚقٛاثك
تسًيٍي ظأهد ،ٛاؼائٗ ٚازع ثيهتؽ اؾ زع ِمؽؼ ثٗ ظأهدٛي ِهّٛي ِبظٖ  39ثٗ ػٙعٖ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ
اقت .ظؼ ٘ؽ يٛؼت ايٓ تؼعاظ ثيم اؾ ٚ 33ازع ظؼقي ظؼظٚؼٖ ؼٚؾأٗ ٚ 33 ٚازع ظؼقي ظؼ ظٚؼٖ نجبٔٗ ٔجبيع ثبنع.
اضؽاج ظأهدٛي ِهؽٚط
ِبظٖ  )23ظؼ يٛؼتي وٗ ِيبٔگيٓ ّٔؽات ظأهد ٛظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ ظؼ ظٔ ٚيّكبي
تسًيٍي ،اػُ اؾ ِتٛاٌي يب ِتٕبٚة  ٚوبؼنٕبقي پيٛقتٗ ظؼ قٗ ٔيّكبي ِتٛاٌي يب ٔ 4يّكبي ِتٕبٚة؛ وّتؽ اؾ 33
ثبنع ظؼ ٘ؽ ِؽزٍٗ اي اؾ ظٚؼٖ وٗ ثبنع ،اؾ اظاِٗ تسًيً ِسؽِ َٚي نٛظ.
ِبظٖ  )23ظأهدٛيي وٗ ثٗ ٌسبظ ِهؽٚط نعْ ثيم اؾ زع ،اؾ اظاِٗ تسًيً ظؼ ظٚؼٖ وبؼنٕبقي پيٛقتٗ ِسؽِ َٚي
نٛظ  ٚيب ظأهدٛيي وٗ تّبيً ثٗ اظاِٗ تسًيً ظؼ آْ ِمطغ ؼا ٔعاؼظِ ،ي تٛأع پف اؾ تطجيك ٚازع٘ب ِطبثك لٛأيٓ ٚ
ِمؽؼات ِؽثٛط  ٚگػؼأعْ ٚازع٘بي وّجٛظ ظؼ ِمطغ پبييٓ تؽ  ٚثب ؼػبيت قبيؽ ضٛاثظ ِؽثٛط ،ظؼ ظٚؼٖ وبؼظأي ؼنتٗ
تسًيٍي ضٛظ فبؼؽ اٌتسًيً نٛظ.
تجًؽٖ  :3ظؼ يٛؼتي وٗ ِمطغ پبييٓ تؽ ؼنتٗ ظأهد ٛظؼ آْ ظأهگبٖ ظايؽ ٔجبنع ظأهدِ ٛي تٛأع پف اؾ اضػ پػيؽل
اؾ ظأهگبٖ ظيگؽي وٗ ِمطغ وبؼظأي ؼنتٗ ِؽثٛط ظؼ آْ ظايؽ اقت اظاِٗ تسًيً ظاظٖ  ٚفبؼؽ اٌتسًيً نٛظِ .عؼن
تسًيٍي ظأهد ٛتٛقظ ظأهگبٖ ِمًع يبظؼ ِي نٛظ.
تجًؽٖ  :3ظؼ يٛؼتي وٗ ؼنتٗ تسًيٍي ظأهد ٛظؼ ِمطغ پبييٓ تؽ ،ثؽٔبِٗ ًِٛة  ٚظايؽ ٔعانتٗ ثبنع ،ظأهدِ ٛي
تٛأع ثب ظؼ ٔظؽ گؽ ٖٚآِٛؾني ِؽثٛط ،ثٗ يىي اؾ ؼنتٗ ٘بي ِٛخٛظ ٔؿظيه ثٗ ؼنتٗ تسًيٍي ضٛظ ،ظؼ ِمطغ پبييٓ تؽ،
ظؼ آْ ظأهگبٖ يب ظأهگبٖ ظيگؽ ،تغييؽ ؼنتٗ ظ٘ع  ٚپف اؾ تطجيك ٚازع٘ب ثب ثؽٔبِٗ ؼنتٗ خعيع ِطبثك ِمؽؼات ِؽثٛط
 ٚگػؼأعْ ٚازع٘بي وّجٛظ ،ظؼ ِمطغ وبؼظأي ؼنتٗ خعيع فبؼؽ اٌتسًيً نٛظ .ثعيٙي اقت وٗ تطجيك ٚازع٘ب ٚ
تؼييٓ ظؼٚـ وّجٛظ ،ثؽ ػٙعٖ گؽ ٖٚآِٛؾني ظأهگبٖ پػيؽٔعٖ اقت .زعاوثؽ فؽيت ِدبؾ خٙت اضػ پػيؽل اؾ
ظأهگبٖ ظيگؽ يه ٔيّكبي ِي ثبنع.
ِبظٖ  )23ظأهدٛيي وٗ ثٗ ظٌيً ِهؽٚط نعْ ثيم اؾ زع ،اؾ اظاِٗ تسًيً ِسؽِ َٚي نٛظ ،ظؼ يٛؼت أدبَ يب ٌغٛ
تؼٙعاتت وٗ ظؼ ظٚؼاْ تسًيً قپؽظٖ اقتِ ،ي تٛأع ثؽاي تسًيً ِدعظ ثٗ غيؽ اؾ ؼنتٗ لجٍي ضٛظ ،ظؼ آؾِْٛ
قؽاقؽي نؽوت وٕع  ٚظؼ يٛؼت لجٌٛي ظؼ ؼنتٗ ِٛؼظ ػاللٗ ضٛظ اظاِٗ تسًيً ظ٘ع .ظأهگبٖ پػيؽٔعٖ ِي تٛأع،
ٚازع٘بيي ؼا وٗ ظأهد ٛظؼ ؼنتٗ لجٍي گػؼأعٖ اقت ،ثب ثؽٔبِٗ ؼنتٗ خعيع تطجيك ظاظٖ  ٚطجك ضٛاثظ ايٓ آييٓ ٔبِٗ
ثؼضي يب تّبَ آٔٙب ؼا ثپػيؽظ.
فًً ٘فتُ
ِؽضًي تسًيٍي  ٚأًؽاف اؾ تسًيً
ِؽضًي تسًيٍي
ِبظٖ  )22ظأهدِ ٛي تٛأع پف اؾ گػؼأعْ يه ٔيّكبي تسًيٍي ،ظؼ ٘ؽ يه اؾ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي
ٔبپيٛقتٗ زعاوثؽ ثؽاي ٔ 3يّكبي  ٚظؼ ظٚؼٖ وبؼنٕبقي پيٛقتٗ ثؽاي ٔ 3يّكبي ِتٛاٌي يب ِتٕبٚة اؾ ِؽضًي
تسًيٍي اقتفبظٖ وٕع.
ظأهدٛيبْ ظٚؼٖ نجبٔٗ ِي تٛإٔع ظؼ ٘ؽ يه اؾ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ زعاوثؽ ثؽاي ٔ 3يّكبي ٚ
ظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼنٕبقي پيٛقتٗ زعاوثؽ ثؽاي ٔ 2يّكبي ِتٛاٌي يب ِتٕبٚة ،اؾ ِؽضًي تسًيٍي اقتفبظٖ وٕٕع.
تجًؽٖ ِٛ :3افمت ثب ِؽضًي تسًيٍي ظأهد ٛظؼ اٌٚيٓ ٔيّكبي تسًيٍي ،ثب نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ِي ثبنع.
تجًؽٖ ِ :3عت ِؽضًي تسًيٍي خؿ ٚزعاوثؽ ِعت ِدبؾ تسًيً ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ظٚؼٖ ِسكٛة ِي نٛظ.
ِبظٖ  )24تمبضبي ِؽضًي تسًيٍي ثبيع ثٗ يٛؼت وتجي ،زعالً ظ٘ ٚفتٗ لجً اؾ نؽٚع ٔبَ ٔٛيكي ٘ؽ ٔيّكبي،
تٛقظ ظأهد ٛثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ تكٍيُ گؽظظ.
تجًؽٖ :3چٕبٔچٗ تمبضبي ِؽضًي تسًيٍي ضبؼج اؾ ؾِبْ ِمؽؼ اؼائٗ نٛظ ،تًّيُ گيؽي ثؼٙعٖ نٛؼاي آِٛؾني
ظأهگبٖ اقت.
تجًؽٖ  :3اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ ِٛظف اقت پف اؾ وكت ٔظؽ اؾ ظأهىعٖ غيؽثظ لجً اؾ اتّبَ ٍِٙت ٔبَ ٔٛيكي
ِٛافمت يب ػعَ ِٛافمت ثب ظؼضٛاقت ظأهد ٛؼا وتجأ ثٗ ٚي اثالؽ ّٔبيع.
تجًؽٖ  :2ػٛالت ٔبني اؾ ِؽضًي تسًيٍي ثؽ ػٙعٖ ظأهدِ ٛي ثبنع.
ِبظٖ  )25ظأهدٛيبْ ؾْ ثبؼظاؼ نبغً ثٗ تسًيً ظؼ وٍيٗ ؼنتٗ ٘بي ػٍ َٛپؿنىيِ ،ي تٛإٔع ثب ؼػبيت قبيؽ ضٛاثظ
ِ ٚمؽؼات اؾ يه ٔيّكبي ِؽضًي ؾايّبْ ،ثع ْٚازتكبة ظؼ قٕٛات تسًيٍي اقتفبظٖ ّٔبيٕع.
ِبظٖ  )26ظأهدٛيبٔي وٗ گٛا٘ي  ٚػػؼ پؿنىي ِٛخٗ آٔٙب ثٗ تبئيع نٛؼاي پؿنىي  ٚنٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ
ؼقيعٖ ثبنع ِيتٛإٔع اؾ زعاوثؽ يه ٔيّكبي ِؽضًي تسًيٍي ثع ْٚازتكبة ظؼ قٕٛات اقتفبظٖ ّٔبيٕع.
ِؽضًي تسًيٍي ّ٘كؽ ظأهدٛي ثٛؼقيٗ ّ٘ ٚكؽ وبؼوٕبْ ظٌٚت

ِبظٖ  )27ظأهچٛيي وٗ ثٗ ػٕٛاْ ّ٘كؽ يىي اؾ وبؼوٕبْ ظٌٚت يب ّ٘كؽ يىي اؾ ظأهدٛيبْ ثٛؼقيٗ ثٗ ػٕٛاْ ّ٘ؽاٖ
ثٗ ضبؼج اؾ وهٛؼ اػؿاَ ِي نٛظ ِي تٛأع ثب اؼائٗ زىُ ِتّٛؼيت ّ٘كؽ  ٚثٗ تهطيى  ٚتبييع نٛؼاي آِٛؾني
ظأهگبٖ ػال ٖٚثؽ اقتفبظٖ اؾ ِيؿاْ ِؽضًي ِدبؾ ظؼ طٛي ظٚؼٖ تسًيً تب  4قبي ظيگؽ ٔيؿ اؾ ِؽضًي تسًيٍي ثعْٚ
ازتكبة ظؼ قٕٛات ثٙؽٖ ِٕع گؽظظ.
أًؽاف اؾ تسًيً
ِبظٖ  )23ظأهدٛيي وٗ تّبيً ثٗ أًؽاف اؾ تسًيً ظانتٗ ثبنع ثبيع ظؼضٛاقت أًؽاف ضٛظ ؼا نطًأ ثٗ اظاؼٖ
آِٛؾل ظأهگبٖ يب ظأهىعٖ تكٍيُ ّٔبيع .ايٓ ظأهدِ ٛدبؾ اقت فمظ ثؽاي يه ثبؼ زعاوثؽ تب يه ِبٖ لجً اؾ پبيبْ
ّ٘بْ ٔيّكبي تمبضبي أًؽاف ضٛظ ؼا پف ثگيؽظ .پف اؾ أمضبي ايٓ ٍِٙت زىُ أًؽاف اؾ تسًيً ٚي يبظؼ ِي
نٛظ  ٚپف اؾ آْ زك اظاِٗ تسًيً ظؼ آْ ؼنتٗ ؼا ٔعاؼظ.
تجًؽٖ :ظأهدٛي ًِٕؽف اؾ تسًيً چٕبٔچٗ ثطٛا٘ع ِعاؼن تسًيٍي ضٛظ ؼا ظؼيبفت ّٔبيع ِٛظف اقت ثٗ وٍيٗ
تؼٙعات لبٔٔٛي ظٚؼاْ تسًيً ضٛظ ػًّ ّٔبيع.
فًً ٘هتُ
أتمبي  ٚخبثدبيي
أتمبي
ِبظٖ  )29أتمبي ثٗ ِؼٕي تغييؽ ِسً تسًيً ظأهد ٛاؾ يه ظأهگبٖ ثٗ ظأهگبٖ ظيگؽ ظؼ ّ٘بْ ؼنتٗ ّ٘ ٚبْ ِمطغ
تسًيٍي اقت.
ِبظٖ  )43أتمبي ظأهد ٛثب تٛافك ظأهگب٘ٙبي ِجعاء ِ ٚمًع ِٕٛط ثٗ ظانتٓ ّ٘ٗ نؽايظ ؾيؽ اقت:
 -43-3اظاِٗ تسًيً ِتمبضي ظؼ ظأهگبٖ ِجعاء اؾ ٔظؽ ِمؽؼات آِٛؾني  ٚأضجبطي ثالِبٔغ ثبنع.
ِ -43-3تمبضي زعالً يه ٔيّكبي اؾ ظٚؼٖ آِٛؾني ضٛظ ؼا ظؼ ظأهگبٖ ِجعاء گػؼأعٖ ثبنع.
ٚ -43-2ازع٘بي ثبليّبٔعٖ ظأهد ٛثؽاي ظأهگبٖ ِمًع ،زعالً ًٔف وً ٚازع٘بي ظٚؼٖ ثبنع.
ِ -43-4يبٔگيٓ ّٔؽات ظؼٚـ گػؼأعٖ نعٖ ِتمبضي ،زعالً  33ثبنع.
تجًؽٖ :أتمبي ِسً تسًيً ظأهدٛيبٔي وٗ ثٗ ظقتگب٘ٙبي اخؽايي ضبو تؼٙع قپؽظٖ أع ثب ؼػبيت نؽايظ ِبظٖ ٚ 43
اػالَ ِٛافمت ظقتگبٖ اخؽايي غيؽثظ ،اِىبْ پػيؽ اقت.
ِبظٖ )43أتمبي ظأهد ٛثٗ ٘ؽ يه اؾ ظأهگب٘ٙبي تٙؽاْ ِّٕٛع اقت خؿ ظؼ ِٛاؼظ ؾيؽ:
 -43-3نٙبظت ،فٛت يب ِؼٍٛي نعْ قؽپؽقت ضبٔٛاظٖ ظأهد ٛثٗ طٛؼي وٗ ٚي ثٗ تهطيى ِؽاخغ لبٔٔٛي ،ثٗ
ػٕٛاْ وفيً ضبٔٛاظٖ نٕبضتٗ نٛظ.
 -43-3ثيّبؼي يؼت اٌؼالج يب ِؼٌٍٛيت ِٛثؽ ظأهد ،ٛثٗ ٔسٛي وٗ ثٗ تهطيى نٛؼاي ػبٌي پؿنىي لبظؼ ثٗ اظاِٗ
ؾٔعگي ثٗ طٛؼ ِكتمً ٔجبنع.
 -43-2اؾظٚاج ؼقّي  ٚظائّي ظأهدٛي ظضتؽ وٗ ِسً تسًيً يب انتغبي ن٘ٛؽ ظؼ تٙؽاْ ثبنع ثٗ تبييع ِؽاخغ
غيؽثظ.
تجًؽٖ٘ :3ؽ يه اؾ ِٛاؼظ ِػوٛؼ ظؼ ايٓ ِبظٖ ثبيع ثؼع اؾ لجٌٛي ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ يٛؼت گؽفتٗ ثبنع.
تجًؽٖ :3ثؽاي وبؼِٕعاْ ؼقّي يب پيّبٔي ظٌٚت اؼائٗ زىُ انتغبي ضؽٚؼي اقت  ٚاگؽ نغً ّ٘كؽ آؾاظ اقت
گٛا٘ي انتغبي  ٚقىٔٛت ا ٚظؼ تٙؽاْ ثبيع ثٗ تبييع ِؽاخغ لبٔٔٛي يب ٔيؽٚي أتظبِي ؼقيعٖ ثبنع.
تجًؽٖ :2ظؼ ِٛاؼظ اقتثٕبيي چٕبٔچٗ ِسً تسًيً ظأهدٛي ظضتؽ ظؼ تٙؽاْ ثبنع ّ٘ ٚكؽ أ ٚيؿ ظؼ نٙؽقتبْ
ظأهد ٛثبنع ،اگؽ ؼنتٗ تسًيً ظضتؽ ظؼ نٙؽقتبْ ِسً تسًيً ّ٘كؽ ِٛخٛظ ٔجبنعّ٘ ،كؽ اِ ٚي تٛأع ثٗ
تٙؽاْ ِٕتمً نٛظ.
تجًؽٖ :4يست ٘ؽ يه اؾ ِٛاؼظ ِػوٛؼ ثبيع ثٗ تبييع ظأهگبٖ ِمًع ٔيؿ ثؽقع.
ِبظٖ )43أتمبي اؾ ظٚؼٖ ٘بي نجبٔٗ ثٗ ؼٚؾأٗ  ٚاؾ ظأهگب٘ٙبي غيؽ زضٛؼي (پيبَ ٔٛؼ) ثٗ ظأهگب٘ٙبي زضٛؼي اػُ اؾ
ؼٚؾأٗ  ٚنجبٔٗ  ٚاؾ ظأهگب٘ٙبي غيؽ ظٌٚتي ثٗ ظأهگب٘ٙبي ظٌٚتي ِّٕٛع اقت ٌٚي أتمبي ثٗ ػىف آْ ثب ِٛافمت
ِجعاء ِ ٚمًع  ٚؼػبيت ضٛاثظ ِؽثٛط ،ثالِبٔغ اقت.
تجًؽٖ :3أتمبي فؽؾٔعاْ اػضبي ٘يبت ػٍّي تبثغ ضٛاثظ  ٚآييٓ ٔبِٗ ِؽثٛط ثٗ ضٛظ ِي ثبنع.
تجًؽٖ :3أتمبي ظأهدٛيبْ ايؽأي نبغً ثٗ تسًيً ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ ثٗ ظأهگب٘ٙب ِٛ ٚقكبت آِٛؾل ػبٌي ظاضً
وهٛؼ تبثغ ضٛاثظ ٚآييٓ ٔبِٗ ِؽثٛط ثٗ ضٛظ ِي ثبنع.
ِبظٖ )42ظأهدٛي ِتمبضي أتمبي ثبيع ظؼضٛاقت أتمبي ضٛظ ؼا وتجأ ثب غوؽ ِٛؼظ ،زعالً ٘ 6فتٗ لجً اؾ نؽٚع
ٔيّكبي تسًيٍي ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ ِجعاء تكٍيُ ّٔبيع.
ِبظٖ  )44ظأهگبٖ ِجعاء ظؼ يٛؼت ِٛافمت ثب أتمبي ِتمبضي ٚاخع نؽايظِٛ ،ظف اقت زعاوثؽ ظؽف يه ٘فتٗ،
ِٛافمت ضٛظ ؼا ّ٘ؽاٖ ثب ظؼضٛاقت ظأهد ٚ ٛؼيؿ ّٔؽات ا ٚثٗ ظأهگبٖ ِمًع اؼقبي ظاؼظ  ٚظأهگبٖ ِمًع ِىٍف
اقت زعالً ظ٘ ٚفتٗ لجً اؾ نؽٚع ٔبَ ٔٛيكي ٔظؽ ضٛظ ؼا ثٗ ظأهگبٖ ِجعاء اػالَ ّٔبيع.
تجًؽٖ :ظؼ يٛؼت ِٛافمت ثب أتمبي ،وٍيٗ قٛاثك ظأهد ٛاؾ ظأهگبٖ ِجعاء ثٗ ظأهگبٖ ِمًع اؼقبي  ٚاؼتجبط ظأهدٛ
ثب ظأهگبٖ ِجعاء لطغ ِي نٛظ.
ِبظٖ )45ظؼ يٛؼت أتمبيٚ ،ازع٘بي گػؼأعٖ نعٖ ظأهد ٛوٗ ّٔؽات آٔٙب  ٚ 33يب ثبالتؽ اقت پػيؽفتٗ ِي نٛظ ٚ
پػيؽفتٓ ٚازع٘بيي وٗ ّٔؽٖ آٔٙب وّتؽ اؾ  ٚ 33ثيهتؽ اؾ  33اقت ثؽ ػٙعٖ ظأهگبٖ ِمًع اقت .ظؼ ٘ؽ زبي ػعَ

پػيؽل ٚازع٘بي ظؼقي ظأهدٛي أتمبٌي ظؼ زعٚظي ِدبؾ اقت وٗ ٚي اِىبْ گػؼأعْ ٚازع٘بي ثبليّبٔعٖ ضٛظ ؼا
ظؼ طٛي ِعت ِدبؾ تسًيً ظانتٗ ثبنع.
تجًؽٖ :تّبَ ّٔؽات ظؼقي ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ ِجعاء اػُ اؾ لجٌٛي  ٚيب ؼظي  ٚقٛاثك آِٛؾني ظأهدٛي أتمبٌي اؾ
ٌسبظ ِهؽٚطي ،ػيٕأ ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجت  ٚظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً اِ ٚسكٛة ِي نٛظ.
ِبظِٖ )46عؼن فؽاغت اؾ تسًيً ظأهدٛي أتمبٌي تٛقظ ظأهگبٖ ِمًع يبظؼ ِي نٛظ  ٚظؼ آْ ِعؼن تؼعاظ
ٚازع٘بي گػؼأعٖ نعٖ ظأهدِ ٚ ٛدّٛع ٚازع٘بي اضػ نعٖ ظؼ ظأهگب٘ٙبي ِجعاء ِ ٚمًع ،ثب غوؽ ِيبٔگيٓ ّٔؽات
آٔٙب  ٚقٛاثك تسًيٍي ظأهد ٛليع ِي نٛظ.
ِبظٖ )47أتمبي ظأهد ٛظؼ طٛي ِعت تسًيً ظؼ ٘ؽ ِمطغ ،فمظ يه ثبؼ ِدبؾ اقت.
خبثدبيي
ِبظٖ )43خبثدبيي ظ ٚظأهد ٛثب ِٛافمت ظأهگب٘ٙبي ِجعاء ِ ٚمًع ،پف اؾ گػؼأعْ زعالً يه ٔيّكبي  ٚظؼ يٛؼت
ازؽاؾ نؽايظ ؾيؽ ظؼ طٛي ِعت تسًيً ثؽاي يه ثبؼ ثالِبٔغ اقت.
 -43-3اظاِٗ تسًيً ٘ؽ ظ ٚظأهد ٛظؼ ظأهگب٘ٙبي ِجعاء اؾ ٔظؽ ِمؽؼات آِٛؾني  ٚأضجبطي ثالِبٔغ ثبنع.
 -43-3قبي ٚؼٚظ ثٗ تسًيً ٘ؽ ظ ٚظأهد ٛثبيع يىكبْ ثبنع  ٚظؼ ٘ؽ يٛؼت ٘ؽ ظ ٚظأهدٛي ِتمبضي خبثدبيي ٔجبيع
ثيم اؾ % 53اؾ ٚازع٘بي ظٚؼٖ ؼا گػؼأعٖ ثبنٕع.
تجًؽٖ :3ثؽاي خبثدبيي ظأهدٛيبٔي وٗ ثٗ ظقتگب٘ٙبي اخؽايي ضبو تؼٙع قپؽظٖ أع ،وكت ِٛافمت ظقتگبٖ
اخؽايي غيؽثظ ػال ٖٚثؽ نؽايظ ِػوٛؼ اٌؿاِي اقت.
تجًؽٖ :3خبثدبيي پػيؽفتٗ نعگبْ آؾِ ْٛقؽاقؽي ظؼ ٘ؽ قبي تسًيٍي ثب اؼائٗ ظؼضٛاقت ،پف اؾ گػؼأعْ يه
ٔيّكبي تسًيٍي ظؼ ظأهگبٖ ِجعاء ثب ؼػبيت ِفبظ ايٓ فًً ثالِبٔغ اقت.
تجًؽِٖ :2عؼن فؽاغت اؾ تسًيً ظأهدٛيبٔي وٗ خبثدب نعٖ أع ،تٛقظ ظأهگبٖ ِمًع يبظؼ ِي نٛظ.
ِبظٖ )49ظأهدٛي ِتمبضي خبثدبيي ثبيكتي ظٔ ٚكطٗ فؽَ ِؽثٛط ثٗ خبثدبيي ؼا اؾ ظأهگبٖ ِسً تسًيً ضٛظ
ظؼيبفت  ٚتىّيً ّٔٛظٖ  ٚظؼ فبيٍٗ پبٔؿظُ٘ اٌي پبيبْ تيؽ ِبٖ ٘ؽ قبي ثٗ آِٛؾل ظأهگبٖ ِجعاء تكٍيُ وٕع.
تجًؽٖ :3ظأهدٛي ِتمبضي خبثدبيي ِٕسًبأ ِيتٛأع يه ظأهگبٖ ؼا ثٗ ػٕٛاْ ِمًع أتطبة وٕع.
تجًؽٖ :3تمبضبي خبثدبيي ظأهدٛيبٔي وٗ لجأل يىجبؼ ِٕتمً يب خبثدب نعٖ أع پػيؽفتٗ ٔطٛا٘ع نع.
ِبظٖ )53ظأهگب٘ٙب پف اؾ أمضبي ٍِٙت تؼييٓ نعٖ ٔكجت ثٗ ثؽؼقي تمبضب٘بي ؼقيعٖ العاَ  ٚزكت ِٛؼظ يه
ٔكطٗ اؾ تمبضب٘بي تبئيع نعٖ ؼا ثٗ ّ٘ؽاٖ نؽذ ٚازع٘بيي وٗ ِتمبضيبْ گػؼأعٖ أع ثٗ ظأهگبٖ ِمًع اؼقبي ِي
ظاؼٔع.
تجًؽٖ :خبثدبيي ِٕسًؽأ يه ثبؼ ظؼ قبي يٛؼت ضٛا٘ع گؽفت  ٚتمبضب٘بي خبثدبيي ثبيكتي زعاوثؽ تب پبيبْ ِؽظاظ ِبٖ
ثٗ ظأهگبٖ ِمًع ؼقيعٖ ثبنع.
ِبظٖ )53اؾ اثتعاي نٙؽيٛؼ ِبٖ ٘ؽ قبي تسًيٍي تمبضب٘بي ؼقيعٖ ظؼ نٛؼاي آِٛؾني  ٚيب وّيتٗ ِٕتطت آْ نٛؼا
ظؼ ظأهگبٖ ِمًع ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ِي گيؽظ ٔ ٚتبيح تًّيّبت ِتطػٖ لجً اؾ نؽٚع ٔبَ ٔٛيكي ثؽاقبـ تمٛيُ
ظأهگب٘ي ،تٛقظ ِؼب ْٚآِٛؾني ظأهگبٖ ِمًع ثٗ ظأهگبٖ ِجعاء  ٚاؾ آْ طؽيك ثٗ ظأهدٛيبْ غيٕفغ اػالَ ِي
گؽظظ.
تجًؽٖ :خبثدبيي ظأهدٛيبْ ِتمبضي پف اؾ تًٛيت نٛؼاي آِٛؾني  ٚيب وّيتٗ ِٕتطت آْ نٛؼا اِؽي اقت لطؼي
 ٚثؽاي طؽفيٓ الؾَ االخؽا اقت.
فًً ُٔٙ
ظأهدٛي ِيّٙبْ
ِبظٖ )53ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظأهد ٛثطٛؼ ِٛلت ٔبگؿيؽ ثٗ تغييؽ ِسً تسًيً ضٛظ ثبنع ِيتٛأع ثب تٛافك ظأهگب٘ٙبي
ِجعاء ِ ٚمًع ثٗ ػٕٛاْ ظأهدٛي ِيّٙبِْ ،سً تسًيً ضٛظ ؼا ثطٛؼ ِٛلت ثؽاي ِعت ِؼيٓ تغييؽ ظ٘ع.
تجًؽِٖ :يّٙبٔي اؾ ظٚؼٖ ٘بي ؼٚؾأٗ ثٗ نجبٔٗ  ٚاؾ ظأهگب٘ٙبي زضٛؼي ثٗ غيؽ زضٛؼي  ٚاؾ ظأهگب٘ٙبي ظٌٚتي ثٗ
غيؽ ظٌٚتي  ٚثؽػىف ِّٕٛع اقت.
ِبظِٖ )52يّٙبْ نعْ ظأهد ٛظؼ يه ظأهگبٖ ِهؽٚط ثؽ ايٓ اقت وٗ ظأهد ٛزعالً يه ٔيّكبي تسًيٍي ضٛظ
ؼاظؼ ظأهگبٖ ِجعاء گػؼأعٖ ثبنع.
ِبظِٖ )54يّٙبْ نعْ ظأهد ٛظؼ يه ظأهگبٖ ثؽاي گػؼأعْ يه يب چٕع ظؼـ ثب ِٛافمت ظأهگبٖ ِجعاء  ٚظأهگبٖ
ِمًع ،ثٗ نؽط آٔىٗ تؼعاظ ٚازع٘بي ظؼقي ِػوٛؼ وّتؽ اؾ ٚ 33ازع ثبنع  ٚخّغ ٚازع٘بي ظؼقي اضػ نعٖ
ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ ِجعاء ِ ٚمًع ظؼ آْ ٔيّكبي اؾ ٚ 33ازع وّتؽ  ٚاؾ ٚ 33ازع ثيهتؽ ٔهٛظ ،ثالِبٔغ اقت.
ِبظٖ٘ )55ؽ ظأهد ٛظؼ ٘ؽ ؼنتٗ ِي تٛأع زعاوثؽ يه ٔيّكبي ظؼ ظٚؼٖ وبؼظأي  ٚيب وبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ  ٚظٚ
ٔيّكبي ظؼ ظٚؼٖ وبؼنٕبقي پيٛقتٗ ،ظؼ يه ظأهگبٖ ثٗ طٛؼ تّبَ ٚلت ،ثٗ يٛؼت ِيّٙبْ تسًيً وٕع .ظؼ ٘ؽ زبي
ٚازع٘بيي وٗ ظأهد ٛثٗ يٛؼت ِيّٙبْ ،چٗ ثٗ يٛؼت تّبَ ٚلت  ٚچٗ ثٗ يٛؼت ته ظؼـ ظؼ يه يب چٕع ظأهگبٖ
گػؼأعٖ اقتٔ ،جبيع اؾ  43ظؼيع وً ٚازع٘بي ظٚؼٖ تدبٚؾ وٕع.
تجًؽٖ :أتطبة ٚازع ظأهد ،ٛچٗ ثٗ يٛؼت ته ظؼـ  ٚچٗ ثٗ يٛؼت تّبَ ٚلت ثبيع ثب اطالع گؽ ٖٚآِٛؾني ِؽثٛط ظؼ
ظأهگبٖ ِجعاء  ٚطجك نؽايظ ظأهگبٖ ِمًع ثبنع.
ِبظٖٚ)56ازع٘بيي وٗ ظأهدٛي ِيّٙبْ ظؼ يه يب چٕع ظأهگبٖ ِي گػؼأع ،ػيٕأ ظؼ وبؼٔبِٗ ا ٚظؼ ظأهگبٖ ِجعاء ثجت
ِي نٛظ ّٔ ٚؽات آٔٙب ظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ٔيّكبي ِ ٚيبٔگيٓ وً إِ ٚظٛؼ ضٛا٘ع نع.

زعالً ّٔؽٖ لجٌٛي ظأهدٛي ِيّٙبْ ظؼ ظأهگبٖ ِمًع ِ 33ي ثبنع ٚ ٚازع٘بيي ؼا وٗ ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ ِمًع
ثب ّٔؽٖ وّتؽ اؾ  33گػؼأعٖ اقت ثبيع ِدعظأ ثگػؼأع.
ِبظِٖ )57عؼن فؽاغت اؾ تسًيً ظأهدٛي ِيّٙبْ تٛقظ ظأهگبٖ ِجعاء يبظؼ ِي نٛظ.
فًً ظُ٘
تغييؽ ؼنتٗ
ِبظٖ )53ظأهد ٛظؼ طٛي ظٚؼاْ تسًيً ظؼ ِمطغ وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي پيٛقتٗ ِيتٛأع ثب ظانتٓ نؽايظ ؾيؽ ٚ
ِٛافمت ظأهگبٖ غيؿثظ اؾ ؼنتٗ اي ثٗ ؼنتٗ ظيگؽ تغييؽ ؼنتٗ ظ٘ع:
 -53-3اظاِٗ تسًيً ِتمبضي ظؼ ؼنتٗ لجٍي اؾ ٔظؽ ِمؽؼات آِٛؾني ثالِبٔغ ثبنع.
 -53-3زعالً يه نهُ  ٚزعاوثؽ يه ظٚ َٚازع٘بي ظٚؼٖ ؼا گػؼأعٖ ثبنع.
ّٔ -53-2ؽٖ آؾِٚ ْٛؼٚظي ِتمبضي ظؼ قبي ٚؼٚظ ثٗ ظأهگبٖ اؾ ّٔؽٖ آؾِ ْٛپبييٓ تؽيٓ فؽظ پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ قّٙيٗ ٚ
ؼنتٗ ِٛؼظ تمبضب ظؼ ّ٘بْ قبي ظؼ ظأهىعٖ ِمًع وّتؽ ٔجبنع.
 -53-4ثب تٛخٗ ثٗ زعاوثؽ ِعت ِدبؾ تسًيً ،اِىبْ گػؼأعْ ٚازع٘بي ظؼقي ِٛؼظ ٔيبؾ ظؼ ؼنتٗ خعيع ؼا ظانتٗ
ثبنع.
تجًؽٖ :3تغييؽ ؼنتٗ ظؼ ِمطغ وبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ ِّٕٛع اقت.
تجًؽٖ :3تغييؽ ؼنتٗ ظأهدٛيبٔي وٗ ثٗ ظقتگب٘ٙبي اخؽايي ضبو تؼٙع ظاؼٔع ،ثب ؼػبيت وٍيٗ نؽايظ ايٓ ِبظٖ ٚ
اػالَ ِٛافمت ظقتگبٖ اخؽايي غيؽثظ اِىبْ پػيؽ اقت.
تجًؽٖ :2تغييؽ ؼنتٗ ثٗ ؼنتٗ ٘بيي وٗ ظؼ ضٛاثظ گؿيٕم آٔٙب نؽايظ ضبيي پيم ثيٕي نعٖ اقت ِٛوٛي ثٗ ازؽاؾ
نؽايظ ِؽثٛط اقت.
تجًؽٖ :4ظأهد ٛظؼ طٛي تسًيً ضٛظ تٕٙب يه ثبؼ ِي تٛأع تغييؽ ؼنتٗ ظ٘ع.
ِبظٖ )59تغييؽ ؼنتٗ ظؼ ِمبطغ ُ٘ قطر يٛؼت ِي گيؽظ ،ظؼ غيؽ ايٓ يٛؼت فمظ اؾ ِمطغ ثبالتؽ ثٗ ِمطغ پبييٓ تؽ
اِىبْ پػيؽ اقت.
ِبظٖ )63ظؼ يٛؼت ِٛافمت ثب تمبضبي تغييؽ ؼنتٗ ،ظأهدِٛ ٛظف اقت ظؼ اٌٚيٓ فؽيت ظؼ ؼنتٗ خعيع ثجت ٔبَ ٚ
أتطبة ٚازع ّٔبيع .پف اؾ ثجت ٔبَ ،ظأهد ٛاخبؾٖ ثبؾگهت ثٗ ؼنتٗ لجٍي ؼا ٔعاؼظ.
تجًؽٖ :3العاَ ٔىؽظْ ظأهد ٛثٗ ثجت ٔبَ ظؼ ؼنتٗ خعيع ظؼ ٚلت ِؼيٓ ثٗ ِٕؿٌٗ أًؽاف اؾ تغييؽ ؼنتٗ تٍمي ِي
نٛظ  ٚزك تغييؽ ؼنتٗ تب پبيبْ ظٚؼٖ اؾ ٚي قٍت ِي نٛظ.
تجًؽٖ :3ظأهد ٛتب لجً اؾ ثجت ٔبَ ظؼ ؼنتٗ خعيع تبثغ ِمؽؼات ؼنتٗ لجٍي ِي ثبنع.
تغييؽ ؼنتٗ تٛاَ ثب أتمبي
ِبظٖ )63ظؼ يٛؼتي وٗ ظأهد ُ٘ ٛؾِبْ ظاؼاي نؽايظ أتمبي ّ٘ ٚچٕيٓ نؽايظ تغييؽ ؼنتٗ ثبنع ،تغييؽ ؼنتٗ تٛاَ ثب
أتمبي ثالِبٔغ اقت.
تجًؽٖ :تغييؽ ؼنتٗ تٛاَ ثب أتمبي اؾ ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي ثٗ ٚؾاؼت ػٍ ،َٛتسميمبت  ٚفٕبٚؼي  ٚثؽ
ػىف ظؼ يٛؼت ظانتٓ نؽايظ تغييؽ ؼنتٗ  ٚأتمبي ،ثالِبٔغ اقت.
ِبظٖ )63ظؼٚقي وٗ ظأهد ٛظؼ ؼنتٗ لجٍي گػؼأعٖ اقت ظؼ گؽ ٖٚآِٛؾني ؼنتٗ خعيع ثؽؼقي ِ ٚؼبظي قبؾي
ِي نٛظ  ٚفمظ ظؼٚقي اؾ ٚي پػيؽفتٗ ِي نٛظ وٗ ثٗ تهطيى گؽ ٖٚآِٛؾني ،ثب ظؼٚـ ؼنتٗ خعيع ،زعالً%33
انتؽان ِستٛايي ظانتٗ ثبنع ّٔ ٚؽٖ ٘ؽ يه اؾ آْ ظؼٚـ ٔيؿ اؾ  33وّتؽ ٔجبنع.
تجًؽٖ :3ظؼٚـ پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجت ّٔ ٚؽات آٔٙب ظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً ِٕظٛؼ ِي نٛظٌٚ ،ي
ّٔؽات ظؼٚـ پػيؽفتٗ ٔهعٖ ثع ْٚازتكبة ظؼ ِيبٔگيٓ ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثبلي ِي ِبٔع .ظؼ ايٓ يٛؼت چٕبٔچٗ
ِيبٔگيٓ وً ٚازع٘بي پػيؽفتٗ ٔهعٖ ا ٚوّتؽ اؾ  33ثبنع ثب تًّيُ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ،خّؼأ ثٗ ػٕٛاْ يه
ٔيّكبي ِهؽٚطي ،ثؽاي ظأهد ٛظؼ ؼنتٗ خعيع ِٕظٛؼ ِي نٛظ.
تجًؽٖ :3ظؼ يٛؼتي وٗ تؼعاظ ٚازع٘بي ظؼٚـ پػيؽفتٗ ٔهعٖ ظأهد ،ٛظؼ زعي ثبنع وٗ اِىبْ گػؼأعْ ٚازع٘بي
ِٛؼظ ٔيبؾ ؼنتٗ خعيع ؼا ظؼ طٛي ِعت ِدبؾ تسًيً اؾ ٚي قٍت وٕع ،ثب تمبضبي تغييؽ ؼنتٗ اِٛ ٚافمت ّٔي نٛظ.
ِبظِٖ )62تمبضي تغييؽ ؼنتٗ ثبيع ظؼضٛاقت ضٛظ ؼا ّ٘ؽاٖ ثب ِعاؼن الؾَ زعالً ٘ 6فتٗ پيم اؾ نؽٚع ٔيّكبي
تسًيٍي ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ ِسً تسًيً ضٛظ تكٍيُ ّٔبيع.
ِبظٖ )64چٕبٔچٗ ظأهد ٛاؾ ِمطغ وبؼنٕبقي پيٛقتٗ ثٗ ِمطغ وبؼظأي تغييؽ ؼنتٗ ظ٘ع ،زعاوثؽ ِعت ِدبؾ تسًيً
ثؽ ِجٕبي ظٚؼٖ وبؼظأي ِسبقجٗ  ٚثٗ اؾاي ٘ؽ ٚ 33ازع پػيؽفتٗ نعٖ اؾ ظأهد ٛزعاوثؽ يه ٔيّكبي اؾ طٛي ِعت ِدبؾ
تسًيً ٚي وبقتٗ ِي نٛظ.
تغييؽ ؼنتٗ اضطؽاؼي
ِبظٖ )65چٕبٔچٗ ظأهد ٛظؼ ظٚؼاْ تسًيً ،ظچبؼ ثيّبؼي يب قبٔسٗ اي گؽظظ وٗ ثٗ تهطيى نٛؼاي پؿنىي ظأهگبٖ
 ٚتبييع نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ تٛأبيي اظاِٗ تسًيً ظؼ آْ ؼنتٗ  ٚيب اِىبْ ثٙؽٖ گيؽي اؾ وبؼايي زبيً اؾ آْ ؼا
طجك خعٚي ٔمى ػض ٛاؾ ظقت ثع٘ع ،اخبؾٖ اظاِٗ تسًيً ظؼ آْ ؼنتٗ ؼا ٔعاؼظ ِ ٚي تٛأع ثب ؼػبيت قبيؽ ِمؽؼات ثٗ
ؼنتٗ ظيگؽي وٗ اؾ ٌسبظ ّٔؽٖ آؾِٚ ْٛؼٚظي ٔؿظيىتؽيٓ ّٔؽٖ ؼا ظاؼظ تغييؽ ؼنتٗ ظ٘ع .ظؼ ايٓ زبي ظأهد ٛاؾ ؼػبيت
نؽايظ ِٛضٛع ِبظٖ  53ثبقتثٕبي ثٕعِ 3ؼبف ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ :ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظأهد ٛظؼ طٛي ظٚؼٖ تسًيً ظچبؼ اضتالالت ؼٚأي  ٚؼفتبؼي يب ثيّبؼي خكّي ٔ ٚمى ػضٛ
ِؤثؽ گؽظظ ثٗ ٔسٛي وٗ تٛأبيي اظاِٗ تسًيً ظؼ ٘يچ يه اؾ ؼنتٗ ٘بي گؽ ٖٚآؾِبيهي ِؽثٛط ؼا ٔعانتٗ ثبنعِ ،ي

تٛأع ثب ٔظؽ نٛؼاي پؿنىي ظأهگبٖ  ٚتبئيع نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ثٗ ؼنتٗ اي ظؼ گؽ ٖٚآؾِبيهي ظيگؽ وٗ اؾ
ٌسبظ ّٔؽٖ آؾِٚ ْٛؼٚظي ٔؿظيىتؽيٓ ّٔؽٖ ؼا ظاؼظ ،پف اؾ وكت ِٛافمت ظأهگبٖ ِمًع تغييؽ ؼنتٗ ظ٘ع
فًً يبؾظُ٘
پػيؽل ٚازع٘بي ظؼقي
ِبظِٖ)66ؼبظي قبؾي  ٚپػيؽل ظؼٚقي وٗ ظأهد ٛلجأل ظؼ ظأهگب٘ٙب يب ظيگؽ ِمبطغ تسًيٍي گػؼأعٖ اقت ثب
ؼػبيت نؽايطي ثٗ نؽذ ؾيؽ ِدبؾ اقت:
 -66-3ظأهد ٛثب تٛخٗ ثٗ قٛاثك تسًيٍي ضٛظ ِدبؾ ثٗ نؽوت ظؼ آؾِٚ ْٛؼٚظي ؼنتٗ خعيع ثبنع.
 -66-3ظأهگبٖ لجٍي ِ ٚعاؼن تسًيٍي آْ ِٛؼظ تبييع ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي يب ٚؾاؼت ػٍَٛ
تسميمبت  ٚفٕبٚؼي ثبنع.
 -66-2تسًيً ظأهد ٛظؼ ظأهگبٖ لجٍي ِطبثك ثؽٔبِٗ ًِٛة نٛؼاي ػبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ ٚ
آِٛؾل پؿنىي  ٚيب ٚؾاؼت ػٍ ،َٛتسميمبت  ٚفٕبٚؼي ثبنع.
ِ -66-4ستٛاي آِٛؾني ظؼٚـ گػؼأعٖ نعٖ ظأهد ٛثب ظؼٚـ ؼنتٗ خعيع ثٗ تهطيى گؽ ٖٚآِٛؾني زعالً%33
انتؽان ِستٛايي ظانتٗ ّٔ ٚؽٖ ٘ؽ يه اؾ ظؼٚـ اؾ  33وّتؽ ٔجبنع.
تجًؽِٖ :3ؼبظي قبؾي ظؼٚـ تطًًي ظؼ ِمبطغ ُ٘ قطر يب اؾ ِمبطغ ثبالتؽ ثٗ پبييٓ تؽ اِىبْ پػيؽ اقت.
تجًؽِٖ :3ؼبظي قبؾي  ٚپػيؽفتٓ ظؼٚـ تٛقظ گؽٙ٘ٚبي آِٛؾني غيؽثظ ظؼ ظأهگبٖ پػيؽٔعٖ أدبَ ِي نٛظ.
تجًؽّٖٔ :2ؽات ظؼٚـ پػيؽفتٗ نعٖ اؾ ظأهد ٛظؼ ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ٔيّكبي ِسكٛة ّٔي نٛظ ٌٚي ظؼ ِسبقجٗ
ِيبٔگيٓ وً ظأهدِ ٛسكٛة ضٛا٘ع نع.
تجًؽٖ :4ثٗ اؾاء ٘ؽ ٚ 33ازع اؾ ظؼٚـ پػيؽفتٗ نعٖ ظأهد ،ٛيه ٔيّكبي تسًيٍي اؾ زعاوثؽ ِعت ِدبؾ تسًيً ٚي
وبقتٗ ِي نٛظ.
فًً ظٚاؾظُ٘
فؽاغت اؾ تسًيً
ِبظِٖ )67يبٔگيٓ وً ّٔؽات ظأهد ٛظؼ پبيبْ ظٚؼٖ تسًيً ثبيع زعالً  33ثبنع تب ظؼ ؼنتٗ تسًيٍي ضٛظ زكت ِٛؼظ
ِعؼن وبؼظأي ،وبؼنٕبقي پيٛقتٗ  ٚيب وبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ ظؼيبفت وٕع .ظؼ يٛؼتي وٗ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽات ظأهدٛ
اؾ  33وّتؽ ثبنع چٕبٔچٗ اؾ ٔظؽ طٛي ِعت تسًيً ِبٔؼي ٔعانتٗ ثبنع ِي تٛأع زعاوثؽ ٚ 33ازع ظؼقي اؾ
ظؼقٙبيي ؼا وٗ ثب ّٔؽٖ وّتؽ اؾ  33لجٛي نعٖ اقت ظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ ،ظؼ يه ٔيّكبي
تسًيٍي  ٚظؼ ظٚؼٖ وبؼنٕبقي پيٛقتٗ ،ظؼ ظٔ ٚيّكبي تسًيٍي ِدعظأ أتطبة  ٚآْ ظؼٚـ ؼا تىؽاؼ وٕع تب ِيبٔگيٓ وً
ضٛظ ؼا خجؽاْ ّٔبيع .ظؼ ايٓ يٛؼت ّٔؽات ظؼٚـ تىؽاؼي ػال ٖٚثؽ ّٔؽات لجٍي ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهد ٛثجت ٚظؼ ِسبقجٗ
ِيبٔگيٓ وً ّٔؽات اِ ٚسكٛة ِي نٛظ.
تجًؽٖ :3ظؼ يٛؼتي وٗ ظأهدِ ٛطبثك ِفبظ ِبظٖ  67ظؼٚـ تىؽاؼي ؼا اضػ ّٔبيع  ٚظؼ اِتسبْ آْ ظؼٚـ ِؽظٚظ نٛظ،
چٕبٔچٗ پف اؾ ازتكبة وٍيٗ ّٔؽات لجٌٛي ،ؼظي  ٚتىؽاؼي ِيبٔگيٓ وً ٚي ثٗ  33ؼقيعٖ ثبنع لجٌٛي لجٍي ا ٚظؼ آْ
ظؼـ ِالن ػًّ اقت  ٚظأهدِ ٛي تٛأع فبؼؽ اٌتسًيً نٛظ .ظؼ يٛؼتي وٗ ِيبٔگيٓ وً ٚي ثٗ ٔ 33ؽقيعٖ ثبنع،
چٕبٔچٗ ظأهدٛي ِمبطغ وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ ثبنع اؾ تسًيً ِسؽ ٚ َٚاضؽاج ِي نٛظ  ٚظؼ يٛؼتي وٗ
ظأهدٛي ِمطغ وبؼنٕبقي پيٛقتٗ ثبنع ،ظأهد ٛظؼ آْ ظؼـ ِؽظٚظ اقت  ٚػٍيؽغُ ايٓ وٗ لجأل ظؼ آْ ظؼـ ّٔؽٖ
لجٌٛي وكت ّٔٛظٖ ثبيكتي ِدعظا آْ ظؼـ ؼا ثب ؼػبيت ِفبظ ِبظٖ  67تىؽاؼ ّٔبيع.
تجًؽٖ :3ظأهدٛيي وٗ ٔتٛأع يب ٔطٛا٘ع اؾ ِمؽؼات ِػوٛؼ ظؼ ايٓ ِبظٖ اقتفبظٖ وٕع يب ػٍيؽغُ اقتفبظٖ اؾ آْ ٔتٛأع
وّجٛظ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽات ضٛظ ؼا خجؽاْ ّٔبيع ظؼ يٛؼتي وٗ ِمطغ تسًيٍي ا ٚوبؼظأي يب وبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ ثبنع
اؾ تسًيً ِسؽ ٚ َٚاضؽاج ِي نٛظ  ٚظؼ يٛؼتي وٗ ظؼ ِمطغ وبؼنٕبقي پيٛقتٗ ثبنع ثؽاقبـ ِبظٖ  ٚ 23تجًؽٖ
٘بي آْ العاَ ِي گؽظظ.
ِبظٖ )63ظأهدٛيي وٗ وٍيٗ ٚازع٘بي ظؼقي يىي اؾ ِمبطغ وبؼظأي  ٚوبؼنٕبقي ٔبپيٛقتٗ  ٚوبؼنٕبقي پيٛقتٗ
ؼا طجك ثؽٔبِٗ ًِٛة  ٚثؽ اقبـ ِمؽؼات ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثب ِٛفميت گػؼأعٖ ثبنع فبؼؽ اٌتسًيً آْ ظٚؼٖ نٕبضتٗ ِي
نٛظ.
تجًؽٖ :3تبؼيص فؽاغت اؾ تسًيً ظأهد ٛؼٚؾي اقت وٗ آضؽيٓ ّٔؽٖ ظؼقي ٚي تٛقظ اقتبظ ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل
ظأهىعٖ تسٛيً ِي نٛظ.
تجًؽٖ :3ثب تٛخٗ ثٗ تجًؽٖ  ٚ 3ؼػبيت ظليك ِفبظ ِبظٖ  35ضؽٚؼت ظاؼظ ٘ؽ ظأهگبٖ ظؼ ٘ؽ ٔيّكبي ،ؾِبْ ضبيي ؼا
ثؽاي اػالَ فؽاغت اؾ تسًيً ظأهدٛيبْ تؼييٓ ِ ٚمعِبت آْ ؼا فؽاُ٘ قبؾظ.
تجًؽٖ :2ليع وٍّٗ نجبٔٗ ظؼ ِعاؼن فؽاغت اؾ تسًيً ظأم آِٛضتگبْ ظٚؼٖ ٘بي نجبٔٗ اٌؿاِي اقت.
ِبظٖ  )69ايٓ آييٓ ٔبِٗ ظؼ  33فًً ِ 69 ٚبظٖ  33 ٚتجًؽٖ ظؼ ثيكت  ٚنهّيٓ خٍكٗ نٛؼاي ػبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي
ػٍ َٛپؿنىي ِٛؼش ًِٛ 32/2/32ة گؽظيع  ٚثؽاي آْ ظقتٗ اؾ ظأهدٛيبٔي وٗ اؾ قبي تسًيٍي ٚ 32-34اؼظ ظأهگبٖ
٘ب ِٛ ٚقكبت آِٛؾل ػبٌي ِي نٔٛع الؾَ االخؽا اقت  ٚاؾ ايٓ تبؼيص ثٗ ثؼع تّبَ آييٓ ٔبِٗ ٘ب ،ثطهٕبِٗ ٘ب ٚ
ظقتٛؼاٌؼًّ ٘بي ِغبيؽ ثب آْ ثؽاي ايٓ گؽ ٖٚاؾ ظأهدٛيبْ ٌغِ ٛي نٛظ.

